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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE AGOSTO DE 2013

ATA

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2013

Presidência dos deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento  -  Abertura - Registro de presença - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens nºs 473, 474, 475, 476, 477, 478,

479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 e

495/2013 (encaminhando as Indicações nºs 77, 78, 79 e 80/2013, requerimento de

retirada de tramitação da Indicação nº 75/2013, a Indicação nº 81/2013, os Projetos

de Lei nºs 4.295, 4.296, 4.297, 4.298, 4.299 e 4.300/2013, os Convênios ICMS nºs

150, 44, 38, 51, 49 e 48, celebrados no âmbito do Conselho Nacional  de Política

Fazendária - Confaz -, o Projeto de Lei nº 4.301/2013, substitutivo ao Projeto de Lei

Complementar nº 30, os Projetos de Lei nºs 4.302 e 4.303/2013 e a Indicação nº

82/2013, respectivamente), do governador do Estado - Ofícios - Questão de ordem -

2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projeto  de  Lei

Complementar nº 47/2013 - Projetos de Lei nºs 4.304 a 4.351/2013 - Requerimentos

nºs  5.184  a  5.260/2013  -  Requerimentos  dos  deputados  Fred  Costa,  Sargento

Rodrigues (2), Alencar da Silveira Jr. e Célio Moreira, Lafayette de Andrada e outros,

Sebastião Costa e outros e Gustavo Valadares e outros, da deputada Liza Prado e da

Comissão  de  Direitos  Humanos  -  Proposições  Não  Recebidas:  Requerimento  da

deputada Luzia Ferreira - Comunicações: Comunicações das Comissões da Pessoa

com  Deficiência,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Assuntos  Municipais,  de  Direitos

Humanos e  de  Administração Pública e dos  deputados  Tiago Ulisses,  Alencar  da

Silveira Jr., Celinho do Sinttrocel e Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos

da deputada Maria Tereza Lara e do deputado André Quintão; questão de ordem;

discursos dos deputados Cabo Júlio e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

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

Despacho de Requerimentos:  Requerimento contido  na  Mensagem nº 477/2013 e

requerimentos  dos  deputados  Sebastião  Costa  e  outros,  Lafayette  de  Andrada  e
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outros  e  Gustavo  Valadares  e  outros;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos, da deputada Liza Prado e dos

deputados Alencar da Silveira Jr. e Célio Moreira; aprovação - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro

- Arlen Santiago - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel -

Célio  Moreira  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Ivair

Nogueira  -  Jayro  Lessa -  João Leite  -  Juarez Távora -  Leonardo Moreira  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Rogério Correia - Sebastião

Costa.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - 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.

Registro de Presença

O  presidente  -  Quero  saudar  a  presença  sempre  fraterna  e  amiga  do  eterno

deputado Rêmolo Aloise. É uma alegria revê-lo. Seja muito bem-vindo.

Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das cinco reuniões

anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O deputado André Quintão, 2º-secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

cinco reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- O deputado João Leite, 1º-secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 473/2013*

Belo Horizonte, 12 de julho de 2013.
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Excelentíssimo Senhor Presidente,

Submeto à elevada consideração dessa Egrégia Assembleia Legislativa, para fins

do disposto no art. 78, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado, o nome do Auditor

Gilberto Pinto Monteiro Diniz para provimento do cargo de Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais.

Esclareço  a  Vossa  Excelência  que  o  nome  do  indicado  integra  lista  tríplice

elaborada  por  aquela  Corte  de  Contas  com  base  em  critério  de  merecimento  e

formalizada por meio do Ofício PRES/TCE//nº 5.987/2013, de 8 de maio.

Faço  anexar  à  presente  cópias  da  certidão  emitida  pela  Senhora  Presidente

daquele  Tribunal,  bem como de outros documentos por  ela  encaminhados a esta

Governadoria.

Reitero a Vossa Excelência as expressões de apreço.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 77/2013

Indicação do nome do Sr. Gilberto Pinto Monteiro Diniz para o cargo de conselheiro

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 474/2013*

Belo Horizonte, 15 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de José Murilo

Resende para o cargo de Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de

Minas Gerais - UTRAMIG.

A referida  fundação  tem  por  finalidade  promover  a  habilitação  e  a  qualificação

profissional,  a  formação  e o  aperfeiçoamento  de professores em  nível  superior  e

instrutores  para  modalidades  técnicas,  bem  como  a  educação  técnica,  o

desenvolvimento  de  metodologias  e  a  aplicação  de recursos  tecnológicos  para  a

qualificação e a especialização para o trabalho, observada a política formulada pela
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Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego.

O indicado tem qualificação profissional e experiência administrativa nos setores

público e privado, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de

Presidente da UTRAMIG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 78/2013

Indicação do nome do Sr.  José Murilo  Resende para  o cargo de presidente da

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 475/2013*

Belo Horizonte, 15 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Fernando

Antônio Costa Iannotti para o cargo de Diretor-Geral da autarquia Departamento de

Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG.

A referida autarquia tem por finalidade planejar, projetar, coordenar e executar obras

de engenharia  de interesse da administração pública,  observando o programa de

obras estabelecido pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

O indicado tem qualificação profissional e experiência administrativa nos setores

público e privado, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de

Diretor-Geral do DEOP-MG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 79/2013

Indicação do nome do Sr. Fernando Antônio Costa Iannotti para o cargo de diretor-
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geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 476/2013*

Belo Horizonte, 15 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Ângela Maria

Prata Pace Silva de Assis para o cargo de Presidente da autarquia Junta Comercial

do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.

A referida  autarquia  tem  por  finalidade  executar  e  administrar,  no  Estado,  os

serviços  próprios  do  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  e  Atividades  Afins,

segundo o disposto na legislação federal, bem como fomentar, facilitar e simplificar o

registro  de  empresas  e  negócios,  em  consonância  com  as  políticas  de

desenvolvimento social e econômico do Estado.

A indicada possui notória qualificação acadêmica e atuação relevante em diversas

instituições públicas e junto à sociedade civil, preenchendo, assim, todos os requisitos

para ocupar o cargo de Presidente da JUCEMG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 80/2013

Indicação do nome da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis para o cargo de

presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 477/2013*

Belo Horizonte, 19 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Solicito a essa egrégia Assembleia Legislativa a retirada de tramitação nesta Casa

e consequente devolução da mensagem contendo a indicação do nome de Onésimo

Aguiar para o cargo de Diretor-Geral da Autarquia Instituto de Terras do Estado de
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Minas Gerais - ITER.

Nova indicação para provimento do referido cargo está sendo providenciada e será

oportunamente  encaminhada  a  essa  Assembleia  Legislativa  por  mensagem

específica.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se à Indicação nº 75/2013.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 478/2013*

Belo Horizonte, 19 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de Alexandro

Moks do Carmo para o cargo de Diretor-Geral da Autarquia Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - ITER.

A referida autarquia  tem por  finalidade planejar,  coordenar  e executar  a política

agrária e fundiária do Estado, por meio da regularização de áreas devolutas urbanas

e rurais e de outras ações destinadas à democratização do acesso e à fixação do

homem à terra, de acordo com as diretrizes do desenvolvimento sustentável e do

Governo do Estado.

O indicado possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em

instituições públicas e privadas, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar

o cargo de Diretor-Geral do ITER.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 81/2013

Indicação do nome do Sr. Alexandro Moks do Carmo para o cargo de diretor-geral

do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG.

- À Comissão Especial.
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“MENSAGEM Nº 479/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de doação por parte do Senhor José Ângelo de Castro.

Saliento que a presente doação visa a atender demanda municipal para uso da

comunidade rural de Brochados, para realização de reuniões, consultas médicas e

aulas de catecismo, de modo que a comunidade seja diretamente beneficiada.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.295/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas o imóvel

que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cachoeira de

Minas  o  imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de  10.038,00m²  e  respectiva

benfeitoria  com área de 165,00m², situado no Distrito  de Itaim, lugar denominado

Brochados, Município de Cachoeira de Minas, registrado sob o nº 6.412, a fls. 214, do

Livro nº 3-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraisópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao uso da comunidade

rural  de  Brochados  para  realização  de  reuniões,  consultas  médicas  e  aulas  de

catecismo.

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
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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 Cachoeira de Minas não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Cachoeira de Minas encaminhará à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista

no art. 1º.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 480/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Dom Joaquim o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de doação por parte dos transmitentes Joaquim José de Figueiredo e sua esposa,

Celeste Cândida de Figueiredo, em 1947.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  a  atender  demanda  municipal  para  a

instalação  de  campo  de  futebol,  de  modo  que  a  comunidade  seja  diretamente

beneficiada.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.296/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dom Joaquim o

imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de  10.000,00m²,  situado  no  Distrito  de

Gororós, naquele Município, registrado sob o nº 5.750, a fls. 141v/142 do Livro 3-I, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Mato Dentro.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à instalação de campo de

futebol.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Dom  Joaquim  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4º  -  O Município de Dom Joaquim encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 481/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Pará de Minas 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 Pará de Minas.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  a  atender  demanda  municipal  para  o
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funcionamento  da  Policlínica  Nossa  Senhora  da  Piedade,  objetivando  melhorar  a

prestação dos serviços relacionados à saúde pública.

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 4.297/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pará de Minas o

imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de  1.170,00m²,  situado  na  Praça  Galba

Veloso, s/nº, naquele Município, registrado sob o nº 22.664, à fl. 95 do Livro 3-Z, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único -  O imóvel  descrito  no  “caput”  destina-se ao funcionamento  da

Policlínica Nossa Senhora da Piedade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Pará  de  Minas  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4º - O Município de Pará de Minas encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.



57
____________________________________________________________________________

“MENSAGEM Nº 482/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

o  incluso projeto  de  lei  que dá a denominação de Centro  Estadual  de Educação

Continuada -  CESEC - Professora Maria Emília  da Rocha ao Centro Estadual  de

Educação Continuada - CESEC - de ensino fundamental e médio, no Município de

Uberaba.

A medida consubstanciada na proposta tem por finalidade corrigir erro material no

comando do art. 1º da Lei nº 20.690, de 21 de maio de 2013, que designou como

“Escola Estadual” aquele Centro Estadual de Educação Continuada, ao atribuir-lhe a

denominação de “Professora Maria Emília da Rocha”.

Neste  passo,  para  sanar  a  impropriedade  apontada,  apresentamos  o  presente

projeto de lei, que dá nova redação ao art. 1º, mantendo a ideia original da Lei nº

20.690, de 2013, sem incorrer na mesma imperfeição.

Por oportuno, faço anexar à presente mensagem a Exposição de Motivos a mim

dirigida  pela  Secretária  de  Estado  de  Educação,  para  melhor  compreensão  da

presente proposta.

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

Trata-se de proposta que resulta do pedido formulado em 29/9/2011 pelo Colegiado

Escolar do Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC Uberaba, de ensino

fundamental (anos finais) e ensino médio, situado na rua Ceará, nº 665, bairro Santa

Maria, no Município de Uberada.  Considerando que,  em 22 de maio de 2013,  foi

publicada no “Minas Gerais” a Lei nº 20.690, que conferiu a denominação de Escola

Estadual  ao  CESEC,  em  desacordo  com  a  solicitação  do  Colegiado  Escolar  do

Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC de Uberaba, feita por meio do

Ofício nº 0260/11, de 16/11/2011, da SRE Uberaba, propõe-se o encaminhamento do
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dispositivo legal retificador.

Maria  Emília  da  Rocha  foi  uma educadora  que  teve  atuação  significativa  como

professora  e  funcionária  da  Superintendência  Regional  de  Ensino  de  Uberaba.

Empenhou-se na criação do Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC - e

sempre  contribuiu  para  o  desenvolvimento  dos  alunos  e  demais  cidadãos  do

Município de Uberaba.

A alteração da denominação, ora proposta, para o Centro de Educação Continuada

- CESEC Professora Maria Emília da Rocha demonstra o reconhecimento de toda a

comunidade, constituindo, assim, uma justa homenagem à Professora Maria Emília

da Rocha.

Belo Horizonte, 5 de julho de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.298/2013

Altera a Lei nº 20.690, de 21 de maio de 2013, que dá denominação ao Centro

Estadual de Educação Continuada - CESEC - localizado no Município de Uberaba.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 20.690, de 21 de maio de 2013, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado  Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC -

Professora  Maria  Emília  da  Rocha o Centro  Estadual  de  Educação  Continuada -

CESEC - de ensino fundamental e médio localizado no Município de Uberaba.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

à data de publicação da Lei nº 20.690, de 2013.”

- 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 483/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Instituto  de  Previdência  dos
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Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - a alienar,  por meio de venda,

imóvel de sua propriedade.

A presente alienação do IPSEMG tem como finalidade a construção e a aquisição

de instalações ou equipamentos necessários às atividades finalísticas do IPSEMG,

atendendo, assim, ao interesse público, pelo relevante cunho social que envolve o

empreendimento.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência minhas estimadas considerações.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.299/2013

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

IPSEMG - a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

IPSEMG -  autorizado  a  alienar,  por  meio  de  venda,  imóvel  com  área  de 720m²,

constituído pelos lotes 19 e 20 do quarteirão 12 do Bairro Nova Suíça, com todas as

suas  edificações,  situado  na  Rua  Padre  Matias,  nº  42,  no  Município  de  Belo

Horizonte, registrado sob o nº 7167, Livro 2, no Cartório do 7º Ofício de Registro de

Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação do imóvel relacionado no

“caput”  serão  destinados  ao  atendimento  dos  fins  institucionais  do  IPSEMG,

observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio

de 2000.

Art. 2º - A venda de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo IPSEMG.

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 484/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Eduardo Milton da Silva à

escola estadual de Novo Cruzeiro, de ensino fundamental e médio, situada na Rua

Valmiro da Silva Catta Preta, nº 75, Bairro Anastácio Roque, no Município de Novo

Cruzeiro.

O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela

Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar, que

pretende  homenagear  aquele  que  se  destacou como secretário  escolar  da  então

escola  estadual  de  Novo Cruzeiro,  onde prestou  relevantes serviços,  tornando-se

referência expressiva na unidade de ensino, conforme Exposição de Motivos anexa

da Senhora Secretária de Estado de Educação.

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

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

Estadual  de  Novo Cruzeiro,  de  ensino  fundamental  (anos finais)  e ensino médio,

situada na Rua Valmiro da Silva Catta Preta, 75, Bairro Anastácio Roque, Município

de Novo Cruzeiro.

Eduardo Milton da Silva, natural de Chapada do Norte, município próximo à cidade

de Novo Cruzeiro, foi Secretário Escolar da Escola Estadual de Novo Cruzeiro, de

1975 até o  ano de 2006,  onde prestou  relevantes  serviços no  setor  educacional,

principalmente  no  que  concerne  aos  arquivos  dos  alunos  e  dos  servidores  que

atuavam  na  escola.  Participava  ativamente  dos  programas  educacionais

desenvolvidos à época na unidade de ensino, tornando-se uma referência expressiva

na comunidade escolar.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Novo Cruzeiro, de ensino

fundamental (anos finais)  e ensino médio, demonstra o reconhecimento de toda a
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comunidade, constituindo como justa homenagem a Eduardo Milton da Silva, por seu

dedicado trabalho como Secretário Escolar na unidade de ensino.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.300/2013

Dá denominação à escola estadual de Novo Cruzeiro,  de ensino fundamental  e

médio, localizada no Município de Novo Cruzeiro.

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Eduardo  Milton  da  Silva  a  escola

estadual de Novo Cruzeiro, de ensino fundamental e ensino médio, situada na Rua

Valmiro da Silva Catta Preta, nº 75, Bairro Anastácio Roque, no Município de Novo

Cruzeiro.

Art. 2° - 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 485/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o Convênio ICMS 150, de 17 de dezembro de 2012,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido  Convênio  altera  o Convênio  ICMS 54,  de  25  de maio  de 2012,  que

concede isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos

insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em

Municípios  com  situação de  emergência  ou  de calamidade pública  declarada em

decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o  semiárido

brasileiro. A alteração promovida consiste na inclusão de novos Municípios no Anexo I

do Convênio ICMS 54/12.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,
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“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Destaco que a presente mensagem, acompanhada de cópia do Convênio ICMS

150/2012, tem caráter complementar à Mensagem 416/2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS

Ato: Convênio ICMS

Número: 150

Complemento: /2012

Publicação: 20/12/2012

Emenda: Altera o Convênio ICMS 54/12, que concede isenção do ICMS nas saídas

interestaduais de rações para animais e dos insumos utilizados em sua fabricação,

cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de emergência

ou de calamidade pública declarada em decreto governamental, em decorrência da

estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Assunto: Isenção

Ração Animal / Insumos para Produção

Nota  Explicativa:  “Os  documentos  contidos  nesta  base  de  dados  têm  caráter

meramente informativo. Somente os textos publicados no Diário Oficial estão aptos à

produção de efeitos legais.”

Texto:

CONVÊNIO ICMS 150, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012

Publicado no DOU de 20.12.12, p. 103 e 104, pelo Despacho 276/12 do Secretário

Executivo do CONFAZ.

Ratificação nacional no DOU de 08.01.13, p. 10, pelo Ato Declaratório 1/13.

Divulgado, no âmbito estadual, pelo Decreto 1.587/13.

Altera  o  Convênio  ICMS  54/12,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas

interestaduais de rações para animais e dos insumos utilizados em sua fabricação,

cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de emergência

ou de calamidade pública declarada em decreto governamental, em decorrência da

estiagem que atinge o semiárido brasileiro.
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O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  148ª  reunião

ordinária, realizada no dia 17 de dezembro de 2012, tendo em vista o disposto na Lei

Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira  -  O  Anexo  I  do  Convênio  ICMS  54/12,  para  as  operações

destinadas ao Estado do Piauí, passa a contemplar os seguintes diplomas legais:

I - Decreto nº 15.008, de 5 de dezembro de 2012;

II - Decreto nº 15.009, de 5 de dezembro de 2012;

III - Decreto nº 15.010, de 5 de dezembro de 2012.

Cláusula segunda - Ficam acrescentados os municípios listados a seguir ao Anexo I

do Convênio ICMS 54, de 25 de maio de 2012, com a seguinte redação:

"ANEXO I

ESTADO

Decreto Estadual

MUNICÍPIO

PIAUÍ

- Decreto n° 15.008, de 5 de dezembro de 2012.

1. Francisco Macedo

2. Bocaina

3. Caridade do Piauí

4. Nova Santa Rita

5. Paulistana

6. Ribeira do Piauí

7. Rio Grande do Piauí

8. São João da Canabrava”

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  da publicação de sua

ratificação nacional.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 486/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  44,  de  12  de  junho  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio dispõe sobre  a adesão dos Estados da Bahia  e  de  Minas

Gerais ao Convênio ICMS 125, de 16 de dezembro de 2011, que autoriza a exclusão

da gorjeta da base de cálculo do ICMS incidente no fornecimento de alimentação e

bebidas promovido por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 44, DE 12 DE JUNHO DE 2013

Publicado no DOU de 14.06.13.

Dispõe sobre a adesão dos Estados da Bahia e Minas Gerais ao Convênio ICMS

125/11, que autoriza a exclusão da gorjeta da base de cálculo do ICMS incidente no

fornecimento de alimentação e bebidas promovido por bares, restaurantes, hotéis e

estabelecimentos similares.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  199ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 12 de junho de 2013, tendo em vista

o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira  -  Ficam  os  Estados  da  Bahia  e  Minas  Gerais  incluídos  nas

disposições do Convênio ICMS 125, de 16 de dezembro de 2011.

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação  nacional,  produzindo  efeitos  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês

subsequente ao da ratificação.

Presidente do CONFAZ - Dyogo Henrique de Oliveira p/ Guido Mantega - Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
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de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga,

Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago,

Espírito  Santo  -  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  - Simão Cirineu  Dias,  Maranhão -

Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do

Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima,

Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,

Paraná - Luiz Carlos Hauly, Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí -

Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela

dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de Melo, Santa Catarina -  Antonio Marcos Gavazzoni,  São Paulo - Andrea

Sandro  Calabi,  Sergipe  -  José  de  Oliveira  Junior,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio

Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 487/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  38,  de  22  de  maio  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio dispõe sobre procedimentos a serem observados na aplicação

da tributação pelo ICMS prevista na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de

abril de 2012, e autoriza a remissão de crédito tributário na hipótese que especifica.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
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CONVÊNIO ICMS 38, DE 22 DE MAIO DE 2013

Publicado no DOU de 23.05.13

Dispõe sobre procedimentos a serem observados na aplicação da tributação pelo

ICMS prevista na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril  de 2012, e

autoriza a remissão de crédito tributário na hipótese que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  195ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22 de maio de 2013, tendo em vista o

disposto nos arts.  102 e 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código

Tributário Nacional - CTN), na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de

2012,  e na Lei  Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar  o

seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - A tributação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação

de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de Comunicação -  ICMS -  de que trata a  Resolução do Senado

Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, dar-se-á com a observância ao disposto neste

convênio.

Cláusula segunda -  A alíquota do ICMS de 4% (quatro por  cento) aplica-se nas

operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior que, após o

desembaraço aduaneiro:

I - não tenham sido submetidos a processo de industrialização;

II - ainda que submetidos a processo de transformação, beneficiamento, montagem,

acondicionamento,  reacondicionamento  renovação ou recondicionamento,  resultem

em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por

cento).

Cláusula terceira - Não se aplica a alíquota do ICMS de 4% (quatro por cento) nas

operações interestaduais com:

I -  bens e mercadorias importados do exterior  que não tenham similar  nacional,

definidos  em  lista  editada  pelo  Conselho  de  Ministros  da  Câmara  de  Comércio

Exterior - CAMEX - para os fins da Resolução do Senado Federal nº 13/2012;

II - bens e mercadorias produzidos em conformidade com os processos produtivos
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básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis nºs

8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 10.176, de 11

de janeiro de 2001, e 11.484, de 31 de maio de 2007;

III - gás natural importado do exterior.

Cláusula  quarta  -  Conteúdo  de  Importação  é  o  percentual  correspondente  ao

quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação

de  saída  interestadual  da  mercadoria  ou  bem  submetido  a  processo  de

industrialização.

§ 1º - O Conteúdo de Importação deverá ser recalculado sempre que, após sua

última aferição, a mercadoria ou bem objeto de operação interestadual tenha sido

submetido a novo processo de industrialização.

§ 2º - Considera-se:

I - valor da parcela importada do exterior, quando os bens ou mercadorias forem:

a) importados diretamente pelo industrializador, o valor aduaneiro, assim entendido

como a soma do valor “free on board” (FOB) do bem ou mercadoria importada e os

valores do frete e seguro internacional;

b) adquiridos no mercado nacional:

1.  não  submetidos  à  industrialização  no  território  nacional,  o  valor  do  bem  ou

mercadoria  informado  no  documento  fiscal  emitido  pelo  remetente,  excluídos  os

valores do ICMS e do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;

2. submetidos à industrialização no território nacional, com Conteúdo de Importação

superior  a 40% (quarenta por cento),  o valor do bem ou mercadoria informado no

documento fiscal emitido pelo remetente, excluídos os valores do ICMS e do Imposto

sobre Produtos Industrializados - IPI, observando-se o disposto no § 3º;

II - valor total da operação de saída interestadual, o valor do bem ou mercadoria, na

operação própria do remetente, excluídos os valores de ICMS e do IPI.

§ 3º - Exclusivamente para fins do cálculo de que trata esta cláusula, o adquirente,

no mercado nacional, de bem ou mercadoria com Conteúdo de Importação, deverá

considerar:

I - como nacional, quando o Conteúdo de Importação for de até 40% (quarenta por

cento);
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II  -  como  50%  (cinquenta  por  cento)  nacional  e  50%  (cinquenta  por  cento)

importada, quando o Conteúdo de Importação for superior a 40% (quarenta por cento)

e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);

III - como importada, quando o Conteúdo de Importação for superior a 70% (setenta

por cento).

§  4º  -  O  valor  dos  bens e  mercadorias  referidos na  cláusula  terceira  não será

considerado no cálculo do valor da parcela importada.

Cláusula quinta - No caso de operações com bens ou mercadorias importados que

tenham sido submetidos a processo de industrialização, o contribuinte industrializador

deverá preencher a Ficha de Conteúdo de Importação - FCI,  conforme modelo do

Anexo Único, na qual deverá constar:

I - descrição da mercadoria ou bem resultante do processo de industrialização;

II - o código de classificação na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM/SH;

III - código do bem ou da mercadoria;

IV  -  o  código  GTIN (Numeração Global  de  Item Comercial),  quando  o  bem ou

mercadoria possuir;

V - unidade de medida;

VI - valor da parcela importada do exterior ;

VII - valor total da saída interestadual;

VIII - conteúdo de importação calculado nos termos da cláusula quarta.

§ 1º - Com base nas informações descritas nos incisos I a VIII do “caput”, a FCI

deverá ser preenchida e entregue, nos termos da cláusula sexta:

I - de forma individualizada por bem ou mercadoria produzidos;

II  -  utilizando-se  o  valor  unitário,  que  será  calculado  pela  média  aritmética

ponderada, praticado no penúltimo período de apuração.

§ 2º - A FCI será apresentada mensalmente, sendo dispensada nova apresentação

nos  períodos  subsequentes  enquanto  não  houver  alteração  do  percentual  do

conteúdo de importação que implique modificação da alíquota interestadual.

§ 3º - Na hipótese de não ter ocorrido saída interestadual no penúltimo período de

apuração indicado no inciso II do § 1º desta cláusula, o valor referido no inciso VII do

“caput” deverá ser informado com base nas saídas internas, excluindo-se os valores
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do ICMS e do IPI.

§ 4º - Na hipótese de não ter ocorrido operação de importação ou de saída interna

no penúltimo período de apuração indicado no inciso II do § 1º desta cláusula, para

informação dos valores referidos, respectivamente, nos incisos VI ou VII do “caput”,

deverá ser considerado o último período anterior em que tenha ocorrido a operação.

§ 5º -  A critério da unidade federada, poderá ser instituída a obrigatoriedade de

apresentação da FCI e sua informação na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e na operação

interna.

§ 6º - Na hipótese do § 5º, na operação interna serão utilizados os mesmos critérios

previstos nos §§ 3º e 4º desta cláusula para determinação do valor de saída.

§ 7º - No preenchimento da FCI deverá ser observado ainda o disposto em Ato

COTEPE/ICMS.

Cláusula sexta - O contribuinte sujeito ao preenchimento da FCI deverá prestar a

informação à unidade federada de origem por meio de declaração em arquivo digital

com  assinatura  digital  do  contribuinte  ou  seu  representante  legal,  certificada  por

entidade credenciada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

§ 1º - O arquivo digital de que trata o “caput” deverá ser enviado via internet para o

ambiente virtual indicado pela unidade federada do contribuinte por meio de protocolo

de segurança ou criptografia, com utilização de “software” desenvolvido ou adquirido

pelo contribuinte ou disponibilizado pela administração tributária.

§ 2º - Uma vez recepcionado o arquivo digital  pela administração tributária, será

automaticamente expedido recibo de entrega e número de controle da FCI, o qual

deverá ser indicado pelo contribuinte nos documentos fiscais de saída que realizar

com o bem ou mercadoria descrito na respectiva declaração.

§ 3º - A informação prestada pelo contribuinte será disponibilizada para as unidades

federadas envolvidas na operação.

§  4º  -  A recepção  do  arquivo  digital  da  FCI  não  implicará  reconhecimento  da

veracidade e legitimidade das informações prestadas, ficando sujeitas à homologação

posterior pela administração tributária.

Cláusula  sétima  -  Nas  operações  interestaduais  com  bens  ou  mercadorias

importados  que  tenham  sido  submetidos  a  processo  de  industrialização  no
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estabelecimento deverá ser informado em campo próprio da Nota Fiscal Eletrônica -

NF-e,  o  número  da FCI  e  o  Conteúdo de Importação  expresso percentualmente,

calculado nos termos da cláusula quarta, no caso de bens ou mercadorias importados

que tenham sido submetidos a processo de industrialização no estabelecimento do

emitente.

Parágrafo  único  -  Nas  operações  subsequentes  com  bem  ou  mercadoria

importados  não  submetidos  a  processo  de  industrialização,  o  estabelecimento

emitente da NF-e deverá transcrever o número da FCI e o percentual do Conteúdo de

Importação contido no documento fiscal relativo à operação anterior.

Cláusula oitava - O contribuinte que realize operações interestaduais com bens e

mercadorias  importados  ou com Conteúdo de Importação deverá  manter  sob sua

guarda  pelo  período  decadencial  os  documentos  comprobatórios  do  valor  da

importação ou, quando for o caso, do cálculo do Conteúdo de Importação, contendo

no mínimo:

I - descrição das matérias-primas, materiais secundários, insumos, partes e peças,

importados ou que tenham Conteúdo de Importação,  utilizados ou consumidos no

processo de industrialização, informando, ainda;

a) o código de classificação na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM/SH;

b)  o  código  GTIN  (Numeração  Global  de  Item  Comercial),  quando  o  bem  ou

mercadoria possuir;

c) as quantidades e os valores;

II  -  Conteúdo  de  Importação  calculado  nos  termos  da  cláusula  quarta,  quando

existente;

III - o arquivo digital de que trata a cláusula quinta, quando for o caso.

Cláusula  nona  -  Na  hipótese  de  revenda  de  bens  ou  mercadorias,  não  sendo

possível  identificar,  no momento  da  saída,  a respectiva  origem, para definição do

Código da Situação Tributária  - CST deverá ser adotado o método contábil  PEPS

(Primeiro que Entra, Primeiro que Sai).

Cláusula décima - As Secretarias de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação das

unidades federadas prestarão assistência mútua para a fiscalização das operações

abrangidas por este convênio, podendo, também, mediante acordo prévio, designar
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funcionários para exercerem atividades de interesse da unidade federada junto às

repartições da outra.

Cláusula décima primeira - Enquanto não forem criados campos próprios na NF-e

para  preenchimento  das  informações  de  que  trata  a  cláusula  sétima  deverá  ser

informado no campo "Dados Adicionais do Produto" (TAG 325 - infAdProd), por bem

ou mercadoria,  o  número  da FCI  do  correspondente  item da NF-e,  bem como o

percentual  correspondente  ao  valor  da  parcela  importada,  com  a  expressão:

“Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI_______.”.

Cláusula décima segunda - Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a

remitir os créditos tributários constituídos ou não em virtude do descumprimento das

obrigações acessórias instituídas pelo Ajuste SINIEF nº 19, de 7 de novembro de

2012.

Cláusula décima terceira - Este convênio entra em vigor na data de publicação da

sua  ratificação  nacional,  produzindo  efeitos,  em  relação  a  entrega  da  Ficha  de

Conteúdo de Importação - FCI, a partir de 1º de agosto de 2013.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega, Acre -

Mâncio  Lima  Cordeiro,  Alagoas  -  Maurício  Acioli  Toledo,  Amapá  -  Cristina  Maria

Favacho  Amoras  p/  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako

Murayama p/ Afonso Lobo Moraes, Bahia - Ely Dantas de Souza Cruz p/ Luiz Alberto

Bastos Petitinga,  Ceará -  Carlos Mauro Benevides Filho,  Distrito  Federal  -  Márcia

Robalinho p/ Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Gustavo Assis Guerra p/

Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,  Maranhão  -  Claudio  José

Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vidal p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do

Sul - Miguel Antonio Marcon p/ Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo

Maurício Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Fernando Pires

Marinho Junior p/ Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná - Gilberto Calixto p/

Luiz Carlos Hauly,  Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio

Silvano Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  Renato  Augusto Zagallo  Villela  dos

Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir Alberto

Pinheiro Tonollier,  Rondônia -  Acyr  Rodrigues Monteiro p/  Benedito  Antônio  Alves,

Roraima -  Luiz Renato Maciel de Melo, Santa Catarina -  Carlos Roberto Molim p/
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Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São  Paulo  -  Andrea Sandro  Calabi,  Sergipe  -  Carlos

Henrique Cavalcante Antunes p/ João Andrade Vieira da Silva, Tocantins -  Marcia

Mantovani p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

*  -  O  Anexo  Único,  contendo  a  Ficha  de  Conteúdo  de  Importação  - FCI,  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 3.8.2013.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 488/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  51,  de  8  de  julho  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido  Convênio  altera  o Convênio  ICMS 54,  de  25  de maio  de 2012,  que

concede isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos

insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em

Municípios  com  situação de  emergência  ou  de calamidade pública  declarada em

decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o  semiárido

brasileiro. O Convênio 51/2013 altera o § 1º da cláusula primeira do Convênio ICMS

54/12 e, também, o seu Anexo I.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 51, DE 8 DE JULHO DE 2013

. Publicado no DOU de 09.07.13

Altera  o  Convênio  ICMS  54/12,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas

interestaduais de rações para animais e dos insumos utilizados em sua fabricação,

cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de emergência
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ou de calamidade pública declarada em decreto governamental, em decorrência da

estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  202ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 8 de julho de 2013, tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O § 1º da cláusula primeira do Convênio ICMS 54, de 25 de

maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º - A isenção de que trata o 'caput' terá por termo final 31 de agosto de 2013,

exceto para o Estado do Maranhão, cujo termo final será a data da publicação deste

Convênio.”.

Cláusula  segunda  -  O  Anexo  I  do  Convênio  ICMS  54/12,  para  as  operações

destinadas ao Estado de Alagoas passa a contemplar o seguinte diploma legal:

“Alagoas

- Decreto nº 26.908, de 3 de julho de 2013.”.

Cláusula terceira - Ficam convalidados os procedimentos e benefícios adotados nas

operações  interestaduais  com  base  nas  disposições  contidas  no  Convênio  ICMS

54/12, destinadas ao Estado de Alagoas no período compreendido entre 2 de julho de

2013 e a data da ratificação deste convênio.

Cláusula quarta - Este convênio entra em vigor na data de sua ratificação nacional,

produzindo efeitos a partir do dia 1º de julho de 2013.

Presidente  do  CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira  p/Guido  Mantega,  Acre  -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas  - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga,

Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago,

Espírito  Santo  -  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  - Simão Cirineu  Dias,  Maranhão -

Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do

Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima,

Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,

Paraná - Luiz Carlos Hauly, Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí -
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Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela

dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de Melo, Santa Catarina -  Antonio Marcos Gavazzoni,  São Paulo - Andrea

Sandro  Calabi,  Sergipe  -  José  de  Oliveira  Junior,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio

Carneiro Tavares.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 489/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  49,  de  24  de  junho  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido  Convênio  altera  o Convênio  ICMS 54,  de  25  de maio  de 2012,  que

concede isenção do ICMS nas saídas interestaduais de rações para animais e dos

insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em

Municípios  com  situação de  emergência  ou  de calamidade pública  declarada em

decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o  semiárido

brasileiro.  O  Convênio  49/2013  inclui  novos  Municípios  ao  Anexo  I  do  Convênio

54/12.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 49, DE 24 DE JUNHO DE 2013

Publicado no DOU de 26.06.13

Altera  o  Convênio  ICMS  54/12,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas

interestaduais de rações para animais e dos insumos utilizados em sua fabricação,
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cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de emergência

ou de calamidade pública declarada em decreto governamental, em decorrência da

estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  201ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 24 de junho de 2013, tendo em vista

o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 26 de outubro

de 1996), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O Anexo I do Convênio ICMS 54/12, de 25 de maio de 2012,

para as operações destinadas ao Estado do Piauí, passa a contemplar os seguintes

diplomas legais:

"Piauí

- Decreto nº 15.180, de 18 de maio de 2013;

- Decreto nº 15.203, de 06 de junho de 2013.

Cláusula segunda - O Anexo I do Convênio ICMS 54/12, passa a vigorar acrescido

dos seguintes municípios, relativamente ao Estado do Piauí:

"ANEXO I

*  -  O  Anexo  I  do  Convênio  ICMS  54/12,  acrescido  de  novos  municípios,  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 3.8.2013.

Cláusula terceira - Ficam convalidados os procedimentos e benefícios adotados nas

operações  interestaduais  com  base  nas  disposições  contidas  no  Convênio  ICMS

54/12, destinadas aos municípios acrescidos com base no:

I - Decreto nº 15.180, de 18 de maio de 2013, no período compreendido entre 1º de

fevereiro de 2013 e a data de ratificação deste convênio;

II - Decreto nº 15.203, de 06 de junho de 2013, no período compreendido entre 4 de

maio de 2013 e a data de ratificação deste convênio.

Cláusula  quarta  -  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação de  sua

ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega, Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga,
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Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago,

Espírito  Santo  -  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão Cirineu Dias,  Maranhão -

Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do

Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima,

Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,

Paraná - Luiz Carlos Hauly, Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí -

Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela

dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de Melo, Santa Catarina -  Antonio Marcos Gavazzoni,  São Paulo - Andrea

Sandro  Calabi,  Sergipe  -  José  de  Oliveira  Junior,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio

Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 490/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  48,  de  12  de  junho  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio institui o Sistema de Registro e Controle das Operações com o

Papel  Imune  Nacional  -  RECOPI  NACIONAL  -  e  disciplina,  para  as  unidades

federadas que especifica, o credenciamento do contribuinte que realize operações

com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,

“caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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CONVÊNIO ICMS 48, DE 12 DE JUNHO DE 2013

Publicado no DOU de 14.06.13.

Institui  o  Sistema  de  Registro  e  Controle  das  Operações  com  o  Papel  Imune

Nacional-  RECOPI  NACIONAL  e  disciplina,  para  as  unidades  federadas  que

especifica,  o  credenciamento  do  contribuinte  que  realize  operações  com  papel

destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  199ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 12 de junho de 2013, tendo em vista

o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 26 de outubro

de 1996), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Os estabelecimentos localizados nos estados da Bahia, Goiás,

Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

Paulo e no  Distrito  Federal,  que realizem operações  sujeitas  a não incidência  do

imposto sobre as operações com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou

periódico  deverão  se  credenciar  nas  Secretarias  da  Fazenda  e  no  Sistema  de

Registro  e  Controle  das  Operações  com  Papel  Imune  Nacional  -  RECOPI

NACIONAL.

§  1º  -  Com  o  credenciamento  do  contribuinte,  será  gerado  número  de

credenciamento no sistema RECOPI NACIONAL.

§ 2º - Uma vez credenciado, o contribuinte fica obrigado a declarar previamente

suas operações, sendo gerado, a cada operação realizada, número de registro de

controle  da  operação,  sendo  a  sua  utilização  e  informação  no  documento  fiscal

condição obrigatória.

§ 3º - O registro de controle da operação nos termos deste convênio será conferido

sem  prejuízo  da  verificação,  a  qualquer  tempo,  da  regularidade  das  operações

realizadas  e  da  responsabilidade  pelos  tributos  devidos  por  pessoa  jurídica  que,

tendo adquirido papel beneficiado com a não incidência,  dar-lhe outra destinação,

caracterizando desvio de finalidade.

Cláusula segunda - Os tipos de papéis considerados como destinados à impressão

de  livro,  jornal  ou  periódico  e  cuja  utilização  sujeita  o  estabelecimento  ao
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credenciamento nos termos deste convênio, serão discriminados em Ato COTEPE.

Parágrafo único - O papel que não for utilizado para a confecção e impressão de

livro, jornal ou periódico fica sujeito à incidência do ICMS, mesmo que seja do tipo

enumerado no Ato COTEPE referido no “caput”.

CAPÍTULO I - REGRAS GERAIS

SEÇÃO I

DO CREDENCIAMENTO NO RECOPI NACIONAL

Cláusula terceira - O pedido de credenciamento dos contribuintes no Sistema de

Registro e Controle das Operações com Papel Imune Nacional - RECOPI NACIONAL

será feito mediante acesso ao endereço eletrônico: 

https://www.fazenda.sp.gov.br/RECOPINACIONAL.

§ 1º - Todos os estabelecimentos do contribuinte que realizarem operações sujeitas

a  não  incidência  do  imposto  deverão  ser  credenciados  no  Sistema  RECOPI

NACIONAL,  com  indicação  de  todas  as  atividades  desenvolvidas,  utilizando-se  a

seguinte classificação:

I - fabricante de papel (FP);

II - usuário: empresa jornalística ou editora que explore a indústria de livros, jornais

ou periódicos (UP);

III - importador (IP);

IV - distribuidor (DP);

V - gráfica: impressor de livro, jornal ou periódico, que recebe papel de terceiros ou

o adquire com não incidência do imposto (GP);

VI  -  convertedor:  indústria  que  converte  o  formato  de  apresentação  do  papel

destinado à impressão de livro, jornal ou periódico (CP);

VII - armazém geral ou depósito fechado (AP).

§  2º  -  Para  efetuar  o  credenciamento,  o  contribuinte  deverá  informar  os  dados

solicitados quando do acesso ao Sistema RECOPI NACIONAL, devendo instruir o

pedido de credenciamento com os documentos listados no Anexo Único e apresentá-

lo  perante  a  autoridade  responsável  conforme  dispuser  a  legislação  da  unidade

federada.

§ 3º - A autoridade responsável poderá exigir outros documentos relacionados ao
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registro  ou  atividade  da  empresa  para  aferir  a  veracidade  e  a  consistência  das

informações  prestadas,  podendo,  ainda,  para  tais  fins,  determinar  a execução de

diligência ou procedimento fiscal.

§  4º  -  O  credenciamento  de  empresa  cuja  atividade  não  esteja  indicada  na

classificação a que se refere o § 1º dependerá de requerimento de regime especial, a

ser dirigido à autoridade responsável prevista na legislação da unidade federada onde

se situa o estabelecimento objeto de credenciamento.

§  5º  -  A critério  da  autoridade responsável  e  diante  da  constatação do regular

andamento do pedido apresentado nos termos desta cláusula e da observância dos

requisitos  previstos  neste  convênio,  poderá  ser  conferido  provisoriamente  ao

interessado o credenciamento no Sistema RECOPI NACIONAL.

Cláusula  quarta  -  Compete à autoridade responsável  da  área de vinculação do

estabelecimento que apresentou o pedido de credenciamento apreciá-lo e, com base

nas informações prestadas pelo requerente e naquelas apuradas pelo fisco, deferi-lo

ou não.

§  1º  -  O pedido  será  indeferido,  em  relação a  cada um  dos  estabelecimentos,

conforme o caso, se constatada:

I - falta de apresentação de quaisquer documentos relacionados no Anexo Único;

II - falta de atendimento à exigência da autoridade responsável, prevista no § 3º da

cláusula terceira;

§ 2º - O contribuinte será cientificado da decisão, mediante notificação, sendo que,

se esta lhe for desfavorável,  poderá interpor recurso administrativo nos termos da

legislação de cada unidade federada.

Cláusula quinta - Deferido o pedido, será atribuído ao contribuinte um número de

credenciamento no Sistema RECOPI NACIONAL.

§  1º  -  A inclusão  de  novos  estabelecimentos  do  contribuinte  credenciado  ou  a

alteração dos respectivos dados cadastrais dependerá de pedido de averbação no

Sistema RECOPI NACIONAL.

§  2º  -  A exclusão  de estabelecimentos  dos  contribuintes  credenciados  dar-se-á

mediante registro da informação no Sistema RECOPI NACIONAL.
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SEÇÃO II

DO REGISTRO DAS OPERAÇÕES E DO NÚMERO DE

REGISTRO DE CONTROLE

Cláusula  sexta  -  O  contribuinte  credenciado  no  Sistema RECOPI  NACIONAL é

obrigado a registrar previamente cada operação com papel destinado à impressão de

livro, jornal ou periódico, obtendo número de registro de controle da operação.

Parágrafo único - O registro das operações determinado pelo “caput” caberá:

I  -  ao  estabelecimento  remetente,  nas  operações  realizadas  entre  contribuintes

estabelecidos  em  unidades  federadas  alcançadas  por  este  convênio,  desde  que

previamente credenciados;

II  -  ao  estabelecimento  importador,  na  importação  realizada  por  contribuinte

estabelecido  em  unidade  federada  alcançada  por  este  convênio,  devidamente

credenciado;

III  -  ao estabelecimento remetente,  devidamente credenciado,  nas operações de

remessa a contribuinte estabelecido em unidade federada não alcançada por este

convênio;

IV  -  ao  estabelecimento  destinatário,  devidamente  credenciado,  no  recebimento

proveniente  de  contribuinte  estabelecido  em unidade federada não alcançada por

este convênio, sendo que nesta hipótese a obrigatoriedade de obtenção do número

de registro de controle ocorre na entrada da mercadoria no estabelecimento.

Cláusula  sétima  -  A concessão  de  número  de  registro  de  controle  no  Sistema

RECOPI NACIONAL será conferida precariamente, na operação:

I  -  cujo  montante  exceda  as  quantidades  mensais  de  papel  para  as  quais  foi

deferido o credenciamento pela autoridade responsável;

II - com tipo de papel não relacionado originalmente no pedido de credenciamento.

Parágrafo único - A concessão de que trata esta cláusula:

I  -  dependerá de  prévio pedido  de  alteração das  quantidades  e  tipos de  papel

originalmente declarados, formulado no próprio sistema RECOPI NACIONAL, com a

respectiva justificativa;

II  -  ficará  sujeita  à  convalidação  pela  autoridade  responsável  competente  que

deferiu  o credenciamento da empresa,  que poderá exigir  outros  documentos para
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aferir a veracidade e a consistência das informações prestadas, podendo, ainda, para

tais fins, determinar a execução de diligência ou procedimento fiscal.

SEÇÃO III

DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Cláusula  oitava  -  No  documento  fiscal  correspondente  à  operação  com  papel

destinado  à  impressão  de  livro,  jornal  ou  periódico,  realizada  nos  termos  deste

convênio, somente poderão constar as mercadorias e correspondentes quantidades

para as quais foi concedido o número de registro de controle da operação através do

Sistema RECOPI NACIONAL.

Cláusula nona - A informação do número de registro de controle concedido através

do  Sistema  RECOPI  NACIONAL  deverá  ser  indicada  no  campo  "Informações

Complementares" da Nota Fiscal Eletrônica, NF-e, modelo 55, com a expressão "não

incidência DO ICMS - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO NO SISTEMA

RECOPI NACIONAL Nº...”.

SEÇÃO IV

DA TRANSMISSÃO DO REGISTRO DA OPERAÇÃO

Cláusula décima - O contribuinte deverá informar no Sistema RECOPI NACIONAL o

número e a data de emissão do documento fiscal até o primeiro dia útil subsequente à

obtenção do número de registro, devendo ainda:

I - na remessa, indicar a data da respectiva saída da mercadoria;

II - no recebimento, indicar a data da respectiva entrada da mercadoria;

III - na hipótese de importação, indicar o número da Declaração de Importação - DI.

SEÇÃO V

DA CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO PELO DESTINATÁRIO

Cláusula décima primeira - O contribuinte destinatário, devidamente credenciado,

deverá confirmar o recebimento da mercadoria no Sistema RECOPI NACIONAL, no

prazo de 15 (quinze) dias contados da data da operação para a qual foi obtido o

número de registro de controle pelo remetente, sob pena de serem suspensos novos

registros de controle para ambos os contribuintes relacionados na referida operação.

§ 1º -  Nas hipóteses a seguir,  o  prazo previsto no “caput”  para confirmação da

operação será iniciado no momento abaixo indicado:
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I - na importação, da data para a qual foi obtido o número de registro de controle

pelo importador;

II - na remessa fracionada nos termos da cláusula décima oitava, da data de cada

remessa parcial.

§  2º  -  No  recebimento  de  mercadoria  decorrente  de  operação  interestadual

realizada com contribuinte estabelecido em unidade federada não alcançada por este

convênio,  nos  termos  previstos  no inciso  IV  da  cláusula  sexta,  a  confirmação de

recebimento da mercadoria será dada pelo Sistema RECOPI NACIONAL de forma

automática.

§ 3º - A fim de evitar a hipótese de suspensão para novos registros, o contribuinte

remetente  poderá  comprovar  a  operação  perante  a  autoridade  responsável  da

unidade federada de sua vinculação.

§  4º  -  Ficará  sujeita  a  incidência  do  ICMS  a  operação  não  confirmada  pelo

contribuinte destinatário.

Cláusula  décima segunda -  A reativação para  novos  registros  somente  se dará

quando:

I  -  da  confirmação  da  operação  pelo  seu  destinatário  no  Sistema  RECOPI

NACIONAL, nos termos deste convênio;

II - da comprovação da operação pelo remetente contribuinte perante a autoridade

responsável da Repartição Fazendária de sua vinculação;

III  -  do registro no Sistema RECOPI NACIONAL pelo remetente contribuinte das

informações  relativas  ao  lançamento  em  documento  fiscal  do  imposto  devido  em

relação à  operação suspensa e,  sendo o caso,  ao seu recolhimento  por  Guia de

Arrecadação Estadual do ICMS com multa e demais acréscimos legais.

SEÇÃO VI

DA INFORMAÇÃO MENSAL RELATIVA AOS ESTOQUES

Cláusula  décima  terceira  -  O  contribuinte  credenciado  deverá  informar

mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente, relativamente a cada um

dos estabelecimentos credenciados, mediante preenchimento de dados no campo de

controle  de estoques do Sistema RECOPI NACIONAL,  as  quantidades totais,  em

quilogramas, por tipo de papel, relativas:
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I - ao saldo no final do período;

II - às operações com incidência do imposto, devido nos termos da legislação da

unidade federada de sua localização;

III - às utilizações na impressão de livro, jornal ou periódico;

IV - às eventuais conversões no formato de apresentação do papel, desde que o

produto resultante tenha codificação distinta da original, mediante baixa no tipo de

origem e inclusão no tipo resultante;

V  -  aos  resíduos,  perdas  no  processo  de  industrialização  ou  outros  eventos

previstos no Sistema;

VI - aos papéis anteriormente recebidos com incidência do imposto e que foram

posteriormente utilizados na impressão de livro, jornal ou periódico.

§ 1º - Quando do primeiro acesso para obtenção do número de registro de controle

da operação ou para a confirmação de recebimento de mercadoria, nos termos das

cláusulas sexta ou décima primeira, deverão ser informadas, mediante preenchimento

dos campos próprios que se refiram ao controle de estoque, as quantidades totais,

em quilogramas, por tipo de papel, relativas ao estoque existente no estabelecimento

no dia imediatamente anterior ao do termo inicial dos efeitos deste convênio.

§ 2º - As quantidades totais referidas no inciso III do “caput” desta cláusula deverão

ser registradas, com a indicação da tiragem, em relação aos:

I - livros, identificados de acordo com o Número Internacional Padronizado - ISBN;

II - jornais ou periódicos, hipótese em que será informado o correspondente Número

Internacional Normalizado para Publicações Seriadas - ISSN, se adotado.

§ 3º - O estabelecimento com atividade exclusiva de fabricante de papel (FP) estará

dispensado da prestação das informações previstas nesta cláusula.

§  4º  -  Identificada  omissão  na  declaração  de  dados  do  estoque  de  qualquer

referência,  o  contribuinte  será  notificado a  regularizar  sua situação  em  um  prazo

máximo de 60 (sessenta) dias para entregar as declarações omissas, sob pena de

suspensão  temporária  do  credenciamento  da  empresa  no  Sistema  RECOPI

NACIONAL, até que seja cumprida a referida obrigação.

§  5º  -  Na  hipótese  de  operação  de  industrialização,  por  conta  de  terceiro,  as

informações serão prestadas, conforme segue:
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I - no estabelecimento de origem, autor da encomenda, as mercadorias em poder

de terceiros;

II - no estabelecimento industrializador situado em unidade federada alcançada por

este convênio, as mercadorias de terceiros em seu poder.

§  6º  -  Na  hipótese  de  operação  com  armazém  geral  ou  depósito  fechado,  as

informações serão prestadas, conforme segue:

I - no estabelecimento de origem, autor do depósito, as mercadorias em poder de

armazém geral ou depósito fechado;

II - no armazém geral ou depósito fechado, as mercadorias de terceiros em seu

poder.

SEÇÃO VII

DO DESCREDENCIAMENTO DE OFÍCIO

Cláusula  décima  quarta  -  A  autoridade  responsável  promoverá  o

descredenciamento do contribuinte no Sistema RECOPI NACIONAL na hipótese de

constatação  de  que  o  contribuinte  não  adotou  a  providência  necessária  para

regularização de obrigações pendentes, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da

data da suspensão no Sistema RECOPI NACIONAL.

SEÇÃO VIII

DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA EM LOTES

Cláusula  décima  quinta  -  Nos  procedimentos  em  que  o  contribuinte  necessite

acessar  o Sistema RECOPI  NACIONAL,  haverá  a possibilidade de utilização dos

chamados “webservices”, recursos de transmissão/consulta eletrônica de dados em

lotes,  que  poderão  ser  utilizados  quando  acompanhados  de  assinatura  digital

certificada  por  entidade  credenciada  pela  Infra-estrutura  de  Chaves  Públicas

Brasileira -  ICP-Brasil,  contendo o  número  de inscrição no CNPJ do contribuinte,

observadas  as  instruções  constantes  no  Manual  RECOPI  Nacional  WebService

disponibilizado  no  endereço  eletrônico  https://  www.  fazenda.  sp.  gov.  br/

RECOPINACIONAL.

CAPÍTULO II - REGRAS APLICÁVEIS A DETERMINADAS OPERAÇÕES

SEÇÃO I - DO RETORNO, DA DEVOLUÇÃO E DO CANCELAMENTO

Cláusula décima sexta - Nas hipóteses de retorno ou devolução, ainda que parcial,
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de  papel  anteriormente  remetido  com  não  incidência  do  imposto,  bem  como  no

cancelamento  da  operação,  deverá  ser  efetuado  registro  em  funcionalidade

específica do Sistema RECOPI NACIONAL.

§ 1º -Tratando-se de operação de retorno do papel que, por qualquer motivo, não

tenha sido entregue ao destinatário, o contribuinte que originalmente o remeteu com

não incidência do imposto deverá registrar a referida operação no Sistema RECOPI

NACIONAL,  mediante  a  indicação de “Retorno de Mercadoria”,  com as seguintes

informações:

I - número de registro de controle da operação de remessa do papel que não foi

entregue ao destinatário;

II - número do documento fiscal de remessa;

III -  número e data do documento fiscal de retorno emitido pelo contribuinte, em

razão da entrada da mercadoria em seu estabelecimento.

§ 2º - Tratando-se de operação de devolução do papel de contribuinte estabelecido

em unidade federada alcançada por este convênio, ainda que parcial, o contribuinte

que a promover deverá:

I - informar no documento fiscal correspondente o número de registro de controle

gerado para a operação original;

II  -  registrar  a  referida  operação  no  Sistema RECOPI  NACIONAL,  mediante  a

indicação de “Devolver” ou “Devolver Aceito”, com as seguintes informações:

a) número de registro de controle da operação de remessa original;

b) número do documento fiscal de remessa original;

c) número e data de emissão do documento fiscal de devolução;

d) quantidades totais devolvidas, por tipo de papel.

§ 3º - Tratando-se de operação de devolução do papel de contribuinte estabelecido

em  unidade  federada  não  alcançada  por  este  convênio,  ainda  que  parcial,  o

contribuinte  que  o  receber  deverá  registrar  a  operação  no  Sistema  RECOPI

NACIONAL, mediante a indicação de "Recebimento de Devolução", com as seguintes

informações:

I - número de registro de controle da operação de remessa original;

II - número do documento fiscal de remessa original;
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III - número e data de emissão do documento fiscal de devolução;

IV - quantidades totais devolvidas, por tipo de papel.

§  4º  -  O  cancelamento  do  número  de  registro  de  controle  gerado  no  Sistema

RECOPI NACIONAL, em razão de ter sido identificado erro na respectiva informação

ou anulação da operação, antes da saída da mercadoria do estabelecimento, deverá

ser registrado mediante a indicação de "Cancelar", com as seguintes informações:

I - número de registro de controle da operação concedido anteriormente;

II - número e data do documento fiscal emitido e cancelado, se for o caso.

§ 5º - Na hipótese de operação na qual não ocorra a entrega da mercadoria ao

destinatário, nem o seu retorno, ou retorno parcial ao estabelecimento de origem, em

razão  de  sinistro  de  qualquer  natureza,  deverá  ser  efetuado  registro  no  Sistema

RECOPI NACIONAL pelo remetente, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data

da operação, sob pena de serem suspensos novos registros de controle para ambos

os  contribuintes  relacionados  na  referida  operação,  mediante  a  indicação  de

"Sinistro", com as seguintes informações:

I - número de registro de controle da operação de remessa de papel;

II - número e data do documento fiscal emitido na remessa de papel;

III - quantidades totais sinistradas, por tipo de papel;

IV - número e data do documento fiscal de retorno emitido pelo contribuinte, em

razão da entrada da mercadoria em seu estabelecimento.

§ 6º - Na situação prevista no § 5º, considera-se não satisfeita a condição para

fruição da imunidade e o imposto será devido nos termos previstos na legislação da

unidade federada do emitente.

§ 7º - Nas operações de devolução, retorno de industrialização por conta de terceiro

ou retorno de armazenagem, o contribuinte remetente da operação original deverá

confirmar a devolução ou retorno no prazo previsto no “caput”  da cláusula décima

primeira, contado da data em que ocorrer a respectiva operação de devolução ou

retorno.

§ 8º - Nas hipóteses listadas no § 7º, a falta de confirmação da operação implica na

suspensão de novos registros de controle para ambos os contribuintes relacionados

nas respectivas operações.
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SEÇÃO II - DA REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO

Cláusula décima sétima - Na operação de venda a ordem deverá ser observado o

seguinte:

I  -  indicação  do  número  de  registro  de  controle  gerado  pelo  Sistema RECOPI

NACIONAL nos documentos fiscais:

a)  emitido  pelo  adquirente  original,  em  favor  do  destinatário,  correspondente  à

operação de venda;

b)  relativo  à  remessa  simbólica  emitida  pelo  vendedor,  em  favor  do  adquirente

original, correspondente à operação de aquisição;

II - indicação do número de registro a que se refere a alínea "a" do inciso I desta

cláusula no documento fiscal relativo à remessa por conta e ordem de terceiro.

Parágrafo único - Deverá ser observado, no que couber, o disposto no inciso IV do

parágrafo  único  da  cláusula  sexta  na  hipótese  de  entrada  de  papel  no

estabelecimento:

I  - do adquirente original,  quando o vendedor remetente estiver estabelecido em

unidade federada não alcançada por este convênio;

II - do destinatário, quando o adquirente original estiver estabelecido em unidade

federada não alcançada por este deste convênio.

SEÇÃO III - DA REMESSA FRACIONADA

Cláusula décima oitava - Na hipótese de operação de importação com transporte ou

recebimento fracionado da mercadoria,  o documento fiscal  correspondente a cada

operação  fracionada  deverá  ser  emitido  nos  termos  da  cláusula  oitava,  nele

consignando-se  o  número  de  registro  de  controle  gerado  pelo  Sistema RECOPI

NACIONAL para a totalidade da importação.

Parágrafo único - A operação deverá ser registrada no Sistema RECOPI NACIONAL

mediante a indicação de "Operação com Transporte Fracionado", com as seguintes

informações:

I  -  número  de  registro  de  controle  da  operação  gerado  para  a  totalidade  da

importação;

II - número e data do documento fiscal emitido para a totalidade da importação;

III - número e data de cada documento fiscal emitido para acompanhar o transporte



88
____________________________________________________________________________

fracionado;

IV - quantidades totais, por tipo de papel, correspondente a cada documento fiscal

emitido para acompanhar o transporte fracionado.

SEÇÃO IV - DA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIRO

Cláusula décima nona - As disposições deste convênio aplicam-se no que couber, à

operação de industrialização, por conta de terceiro, de papel destinado à impressão

de livro, jornal ou periódico.

§ 1º - O estabelecimento industrializador, sem prejuízo da observância das demais

obrigações previstas neste convênio, está sujeito ao credenciamento de que trata a

cláusula primeira.

§  2º  -  Na  operação  de  remessa  para  industrialização  e  respectivo  retorno  ao

estabelecimento de origem não se aplicarão as disposições da cláusula sétima.

§  3º  -  A operação  de  remessa  para  industrialização  deverá  ser  registrada  em

funcionalidade específica do Sistema RECOPI NACIONAL, mediante a indicação de

“Operação de Remessa para Industrialização”.

§ 4º  -  A operação de retorno do papel  ao  estabelecimento de  origem, autor  da

encomenda, deverá ser registrada em funcionalidade específica do Sistema RECOPI

NACIONAL, mediante a indicação de “Operação de Retorno de Industrialização”, com

as seguintes informações:

I - número e data do documento fiscal emitido, para a operação de retorno do papel

ao estabelecimento de origem, autor da encomenda;

II - quantidades totais, por tipo de papel:

a) recebido para industrialização;

b) efetivamente remetidas ao estabelecimento de origem;

c) de resíduos ou perdas do processo de industrialização.

§ 5º  -  Caso o estabelecimento industrializador  utilize papel  de sua propriedade,

relacionado em Ato COTEPE, no processo de industrialização por conta de terceiro,

deverá observar as disposições das cláusulas sexta a nona, no que couber.

§ 6º - Na operação interestadual de industrialização por conta de terceiro, aplicar-

se-ão,  no  que  couber,  as  disposições  dos  incisos  III  e  IV  do  parágrafo  único  da

cláusula sexta, sem prejuízo das disposições desta cláusula.
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§ 7º - Salvo prorrogação autorizada pelo fisco nos termos da legislação da unidade

federada,  decorrido  o  prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias,  contados  da  data  da

remessa para industrialização, sem que ocorra o retorno do papel ao estabelecimento

de origem, autor da encomenda, será exigido o imposto devido por ocasião da saída.

SEÇÃO V - DA REMESSA PARA ARMAZÉM GERAL OU DEPÓSITO FECHADO

Cláusula vigésima - As disposições deste convênio aplicam-se, no que couber, à

operação de remessa para armazém geral ou depósito fechado, de papel destinado à

impressão de livro, jornal ou periódico.

§ 1º  -  O armazém geral ou depósito fechado,  sem prejuízo da observância das

demais obrigações previstas neste convênio, estão sujeitos ao credenciamento de

que trata a cláusula primeira.

§  2º  -  Na  operação  de  remessa  para  armazém  geral  ou  depósito  fechado  e

respectivo retorno ao estabelecimento de origem não se aplicarão as disposições da

cláusula sétima.

§ 3º - A operação de remessa para armazém geral ou depósito fechado deverá ser

registrada em funcionalidade específica do Sistema RECOPI NACIONAL, mediante a

indicação de “Operação de Remessa para Armazém Geral ou Depósito Fechado”.

§ 4º  -  A operação de retorno do papel  ao  estabelecimento de  origem, autor  da

remessa, deverá ser registrada em funcionalidade específica do Sistema RECOPI

NACIONAL, mediante a indicação de “Operação de Retorno de Armazém Geral ou

Depósito Fechado”, com as seguintes informações:

I - número e data do documento fiscal emitido, nos termos de disciplina específica,

para  a  operação  de  retorno  do  papel  ao  estabelecimento  de  origem,  autor  da

remessa;

II - quantidades totais, por tipo de papel, de acordo com a codificação indicada em

Ato Cotepe:

a) recebido para armazenagem ou depósito;

b) efetivamente remetidas ao estabelecimento de origem.

§  5º  -  Na operação interestadual  de  remessa para  armazém geral  ou  depósito

fechado e o seu respectivo retorno, aplicar-se-ão, no que couber, as disposições dos

incisos III e IV do parágrafo único da cláusula sexta.
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Cláusula vigésima primeira - A partir da data de produção de efeitos deste convênio,

relativamente ao papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico que estiver

em armazém geral ou depósito fechado ou em poder de terceiro para industrialização,

deverá ser obtido o número de registro de controle no Sistema RECOPI NACIONAL.

Parágrafo único -  Poderá ser utilizado para fins de registro o número do último

documento fiscal que acobertou a operação com a mercadoria, em se tratando de

saldo.

Cláusula vigésima segunda - Fica revogado o Convênio ICMS nº 09/12, de 30 de

março de 2012.

Cláusula  vigésima  terceira  -  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  sua

publicação, produzindo efeitos, relativamente:

I - às cláusulas terceira a quinta a partir de sua publicação;

II - às demais cláusulas a partir de:

a) sua publicação, para os contribuintes sediados em São Paulo;

b) 1º de setembro de 2013, para os contribuintes sediados nas demais unidades

federadas.

ANEXO ÚNICO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA RECOPI

NACIONAL

Os documentos a que se refere o § 2º da cláusula terceira, necessários à instrução

do pedido de credenciamento de cada um dos estabelecimentos no Sistema RECOPI

Nacional, são os seguintes:

a)  cópias  dos  documentos  de  identidade,  de  inscrição  no  Cadastro  da  Pessoa

Física - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e comprovante de

residência de todas as pessoas que compõem o quadro societário da empresa;

b) cópia do estatuto, contrato social ou inscrição de empresário,  bem como das

alterações posteriores, devidamente registrados e arquivados no órgão competente;

c) cópia do documento de identidade e de inscrição no Cadastro da Pessoa Física -

CPF da pessoa registrada no Sistema RECOPI na condição de responsável  pelo

credenciamento  e  registro  das  informações  da  empresa  e  de  suas  operações,

acompanhada de instrumento original de procuração, se for o caso;
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d) cópia do Registro Especial instituído pelo art. 1º da Lei Federal nº 11.945, de 4 de

junho  de  2009,  concedido  pela  autoridade  federal  competente,  ou  do  pedido  de

inscrição ou de renovação do Registro  Especial  protocolado na repartição federal

competente,  consonante  com  a  classificação  de  cada  estabelecimento  conforme

previsto no § 1º da cláusula terceira;

e) demonstrativo das quantidades, em quilogramas, por tipo de papel, de acordo

com o tipo descrito em Ato Cotepe, recebida ou importada a qualquer título com não

incidência do  imposto,  nos 12 (doze)  meses imediatamente  anteriores  ao pedido,

referente  a  cada  um  dos  estabelecimentos  a  serem  credenciados  segundo  a

classificação prevista no § 1º da cláusula terceira;

f) demonstrativo das quantidades, em quilogramas, por tipo de papel, de acordo

com o tipo descrito em Ato Cotepe, remetida a qualquer título com não incidência do

imposto ou utilizada na impressão de livro, jornal ou periódico, nos 12 (doze) meses

imediatamente anteriores ao pedido,  referente a cada um dos estabelecimentos a

serem credenciados segundo a classificação prevista no § 1º da cláusula terceira;

g) quantidade, em quilogramas, por tipo de papel, de acordo com o tipo descrito em

Ato Cotepe, que cada estabelecimento a ser credenciado pretende receber, importar,

remeter ou utilizar para impressão de livro, jornal ou periódico, mensalmente;

h) na hipótese de ter sido eleito estabelecimento diverso da matriz para definir o

local  de  apresentação  do  pedido  de  credenciamento,  demonstrativo  da

preponderância desse estabelecimento em relação aos demais, de acordo com as

operações indicadas nas alíneas “e” e “f”;

i) outros documentos exigidos pela legislação da unidade federada onde situado o

estabelecimento objeto de credenciamento.

Presidente do CONFAZ - Dyogo Henrique de Oliveira p/ Guido Mantega - Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga,

Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago,

Espírito  Santo  -  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão Cirineu Dias,  Maranhão -

Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do

Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima,
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Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,

Paraná - Luiz Carlos Hauly, Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí -

Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela

dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia -Benedito Antônio Alves, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de Melo, Santa Catarina -  Antonio Marcos Gavazzoni,  São Paulo - Andrea

Sandro  Calabi,  Sergipe  -  José  de  Oliveira  Junior,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio

Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 491/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação dessa nobre Assembleia o incluso projeto de lei que autoriza abertura de

crédito suplementar ao Orçamento Fiscal em favor do Tribunal de Justiça Militar do

Estado de Minas Gerais.

A suplementação ora proposta, segundo informações apresentadas pela Secretaria

de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  tem  por  objetivo  o  reforço  de  dotações

orçamentárias  que  se  mostram  insuficientes,  em  face  da  execução  orçamentária

verificada  até  o  momento,  para  o  atendimento  de  despesas  “Remuneração  de

Magistrados da Ativa e Encargos Sociais” daquele Tribunal.

Cabe esclarecer, por oportuno, que o crédito será viabilizado à conta de anulação

de dotações orçamentárias, em conformidade com o art. 43, § 1º, III, da Lei Federal

nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art.  167,  V,  da

Constituição da República.

Anoto,  por  fim, que as regras inscritas no projeto decorrem de proposta  a mim

formulada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, consubstanciando o

resultado de estudos desenvolvidos pela Pasta em sintonia com o Tribunal de Justiça

Militar do Estado de Minas Gerais.
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Enunciados, dessa forma, os fundamentos de minha iniciativa, submeto o assunto

ao exame dessa augusta Assembleia.

Reitero, na oportunidade, as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.301/2013

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça Militar  do Estado de

Minas Gerais - TJMMG -, no valor de R$234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil

reais), para atender a outras despesas correntes.

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, serão utilizados recursos provenientes

da anulação de dotação orçamentária do TJMMG, utilizando como fonte os Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual, no valor de R$234.000,00 (duzentos e trinta e quatro

mil reais).

Art. 3º - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição

da República e os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 492/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 30, de 2012, que

altera a Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a

organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá

outras providências.

O substitutivo  tem  por  objetivo  alterar  dispositivos  da  citada Lei  Complementar,
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proporcionando maior efetividade na administração de unidades do CBMMG, através

da definição expressa, em função do critério hierárquico, da patente necessária para

a ocupação dos cargos de Chefe de Seção do Estado-Maior e Subchefe de Estado-

Maior.

Além disso, ao propor a alteração do art. 20 da Lei Complementar nº 54, de 1999, o

substitutivo tem por objetivo alinhar e adequar o CBMMG às políticas de governo

referentes  às  Regiões  Integradas  de  Segurança  Pública  - RISP  -,  permitindo  à

instituição estabelecer novos comandos operacionais,  de acordo com a estratégia

governamental e em coordenação com outros órgãos integrantes das RISPs.

Anoto que o substitutivo mantém a alteração da nomenclatura do Centro de Ensino

de Bombeiros - CEBOM - para Academia de Bombeiros Militar  - ABM -, objeto do

texto original do projeto de lei complementar. Ressalto que a nova redação é mais

adéquada  à  natureza  da  unidade  de  ensino  e  às  diretrizes  previstas  na  Lei

Complementar nº 115, de 5 de agosto de 2010, que alterou a Lei Complementar nº

5.301, de 16 de outubro de 1969, e introduziu a exigência, para ingresso no Quadro

de Oficiais do CBMMG, de aprovação no curso de formação de oficiais,  em nível

superior de graduação, promovido pela própria instituição.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  propor  o  presente

substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 30/2012.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 30/2012

Altera a Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a

organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá

outras providências.

Art. 1º - O § 5º art. 15 da Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999,

passa a vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte §

6º:

“Art. 15 - (...)

§ 5º - Os cargos de Chefe de Seção do Estado-Maior são privativos de Tenentes-

Coronéis, com atribuições definidas em regulamento próprio.
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§ 6º - O cargo de Subchefe do Estado-Maior é privativo de Coronel da ativa do

QOBM, com atribuições definidas em regulamento próprio.”.

Art. 2º - O “caput” do art. 20 da Lei Complementar nº 54, de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  20  -  Ficam  criados  seis  Comandos  Operacionais  de  Bombeiros,  cujas

localidades serão definidas em regulamento.”.

Art.  3º - O art.  22 da Lei Complementar nº 54, de 1999, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  22 -  A Academia de Bombeiros Militar  - ABM - é unidade responsável pela

formação, pelo aperfeiçoamento e pela especialização de Bombeiros.”.

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

-  Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº  30/2012. Publicada, fica a

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do

dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 493/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho 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 altera a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de

2001, que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a

Administração Pública Estadual - CAFIMP.

Atualmente, podem ser incluídas no CAFIMP pessoas físicas e jurídicas que a) não

cumpriram ou cumpriram parcialmente obrigação decorrente de contrato firmado com

órgão ou entidade da administração pública estadual; (b) praticaram ato ilícito visando

a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração pública estadual; (c)

sofreram  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude  fiscal  no

recolhimento  de  qualquer  tributo;  (d)  demonstraram  não  possuir  idoneidade  para

contratar com a Administração Pública em virtude de ato ilícito praticado, nos termos

do art. 2º da Lei nº 13.994, de 2001.

Contudo, consideradas as necessidades atuais da Administração Pública de agir de
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modo  preventivo,  evitando  dispêndios  posteriores,  o  Estado  de  Minas  requer  a

inserção  no  CAFIMP  de  fornecedores  que  sofreram  sanções  por  outros  entes

federados, sendo este o tema central da proposta.

O objetivo é afastar dos procedimentos licitatórios e das contratações realizadas

pelo  Estado  de  Minas  Gerais  aqueles  fornecedores  que  comprovadamente

apresentaram  desvios  de  conduta,  de  modo  a  se  evitar  possíveis  prejuízos  na

execução contratual.

Nesse sentido, o presente projeto de lei visa a inclusão do inciso V ao art. 2º da Lei

nº 13.994, de 2001, estendendo a inclusão no CAFIMP às pessoas físicas e jurídicas

que tiverem sofrido alguma das sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  decorrente de processo administrativo

instaurado por outras unidades federativas e encaminhado à administração pública

estadual com o pedido de inclusão.

A  adoção  dessa  medida  privilegia  o  princípio  constitucional  da  eficiência  na

Administração Pública e propicia um melhor atendimento às  finalidades da Lei  de

Licitações e Contratos, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que tem por objetivo impedir

fraudes nos procedimentos licitatórios.

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 4.302/2013

Altera a Lei  nº  13.994,  de 18 de setembro de 2001,  que institui  o  Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual.

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, fica acrescido do

seguinte inciso V:

“Art. 2° - (...)

V - Tenha sofrido sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei Federal nº

8.666, de 21 de junho de 1993, decorrente de processo administrativo instaurado por

outras unidades federativas e o fato tenha sido comunicado à administração pública

estadual, desde que devidamente comprovado.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 494/2013*

Belo Horizonte, 25 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Papagaios o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de doação por parte do transmitente Joaquim José Teixeira e sua esposa, Maria de

Freitas Xavier, em 1961.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  a  atender  demanda  municipal  para  a

construção de um Complexo Cultural e Museu em Memória a Bartolomeu Campos de

Queirós, de modo que a comunidade seja diretamente beneficiada.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.303/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Papagaios  o  imóvel  que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Papagaios o

imóvel  constituído de uma área de 2.160,00m², situado no lugar  denominado Vila

Nossa Senhora de Fátima, constituído dos lotes nos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da Quadra

18, naquele Município, registrados sob o nº  26.625, a fls.  205 do Livro 3-Q-1, no
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Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a construção de um

Complexo Cultural e Museu em Memória a Bartolomeu Campos de Queirós.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Papagaios não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Papagaios  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 495/2013*

Belo Horizonte, 31 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de Júlio Cezar

de Andrade Miranda para o cargo de Presidente da Fundação TV Minas - Cultural e

Educativa - TV MINAS.

A referida Fundação tem por finalidade promover a difusão de atividades culturais, a

cidadania e a integração do Estado, em consonância com as diretrizes estabelecidas

pela Secretaria de Estado de Cultura.

O indicado possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em

instituições públicas e privadas, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar

o cargo de Presidente da TV MINAS.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
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- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 82/2013

Indicação  do  nome  do  Sr.  Júlio  Cezar  de  Andrade  Miranda  para  o  cargo  de

presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa.

- À Comissão Especial.

OFÍCIOS

Do Sr.  Aparecido Lima de Carvalho,  presidente da  Federação Interestadual  dos

Trabalhadores Policiais Civis da Região Sudeste, tendo em vista denúncia de que o

Sr. Cléverson Lobo Buin, presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia do

Estado de Minas Gerais,  teria sido impedido de participar de reunião nesta Casa,

lamentando e repudiando o episódio e solicitando apuração dos fatos, nos termos do

Regimento Interno desta Assembleia. (- À Mesa da Assembleia.)

Da Sra. Danúbia Helena Soares Quadros, delegada de polícia, comunicando sua

nomeação como chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Pessoa com

Deficiência e ao Idoso. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, secretário adjunto de Transportes, informando os

valores  recebidos  do  concedente,  relativos  ao  contrato  de  repasse  firmado  entre

Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e Secretaria de Transportes, para

as obras referentes ao PAC Arrudas - Programa FNHIS - Urbanização, Regularização

e Integração de Assentamentos Precários. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

para os  fins  do art.  74 da Constituição do Estado,  c/c  o art.  100,  inciso XVI,  do

Regimento Interno.)

Do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-MG,

agradecendo o empenho deste Legislativo para a aprovação do Projeto de Lei nº

3.869/2013. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Licurgo Mourão, auditor do Tribunal de Contas do Estado, solicitando apoio à

aprovação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  27/2012.  (-  Anexe-se  ao  referido

projeto de lei complementar.)

Do Sr. Lucas Lins Franco, vice-diretor-geral da Agência RMBH, solicitando suporte

desta Casa na organização da pré-conferência e da Conferência Metropolitana da
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RMBH, em especial nas eleições dos novos conselheiros.

Do Sr. Luciano Portal Santanna, superintendente da Superintendência de Seguros

Privados, encaminhando cópia de processo administrativo relativo a denúncia contra

a Associação de Proteção e Assistência Veicular Prevtruck, com vistas a instruir  a

apreciação do Projeto de Lei nº 4.053/2013. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da  Sra.  Manuella  Machado,  superintendente  de  interiorização  da  Secretaria  de

Cultura,  encaminhando  material  de  divulgação  das  ações  do  programa  Minas

Território da Cultura. (- À Comissão de Cultura.)

Do Sr.  Marco Antônio Abreu Chedid,  presidente do Sindicato dos Delegados de

Polícia do Estado de Minas Gerais, solicitando a retificação do texto do Projeto de Lei

Complementar  nº  23/2012,  conforme  sugestões  encaminhadas.  (-  Anexe-se  ao

referido projeto de lei complementar.)

Do Sr. Paulo Lamac, presidente da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando a

suspensão da tramitação do Projeto de Lei nº 3.078/2012. (- Anexe-se ao referido

projeto de lei.)

Questão de Ordem

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Não vou polemizar, presidente, mas temos de

parabenizar o governo do Estado pela economia que fez, ao cortar as secretarias, de

R$1.000.000.000,00,  e  pedir  ao  governo  federal  que  faça  o  mesmo.  Ainda  hoje

defendi no Facebook a opinião, que recebeu vários comentários, de que agora nossa

pressão tem de ser sobre Brasília, que também tem de fazer sua parte. Não adianta

fazermos economia em Minas Gerais se o governo federal não fizer sua economia.

Sou do PDT, partido que participa do Ministério, com o Ministro Manoel Dias, e do

governo  estadual,  mas  reafirmo  que  nada  adianta  economizarmos

R$1.000.000.000,00 se continuarmos pagando mais de R$6.000.000.000,00, quase

R$7.000.000.000,00,  por  ano.  Assim,  aproveito  a  retomada  dos  nossos  trabalhos

neste início de semestre para fazer  um apelo  a todos os deputados desta Casa,

independentemente de partidos: está na hora de chamarmos Rogério Correia, João

Leite,  Luzia  Ferreira,  enfim,  os  deputados  de  todos  os  partidos,  para  tentarmos

sensibilizar a Presidenta em relação ao fato de que Minas está fazendo a sua parte,

está economizando e de que agora cabe a ela nos ajudar. E essa ajuda, repito, tem
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de ser dada agora, porque a população está esperando. As ruas falaram; o povo

mostrou  que  não  está  satisfeito.  Mas  não  está  satisfeito  com  o  quê?  Não  está

satisfeito  com o que vemos hoje,  que é difícil  de  consertar  e  melhorar  sem uma

mudança maior. Há anos venho falando da desoneração da passagem e sei que o

governo  federal,  deputado  João  Leite,  ajudou  na  compra  dos  veículos,  mas  não

ajudou em nada o transporte público. Temos de nos lembrar disso, presidente; temos

de lembrar que não existiu essa ajuda e que o governo federal tem de fazer sua

parte. Como acompanhamos pela imprensa, nada mudou, apesar das manifestações

feitas por ocasião da Copa das Confederações. O povo foi para as ruas, mas nada

mudou em Brasília. Trabalhamos há anos pela unificação das eleições, que tem de

ser feita com urgência. Aliás, lembrando a quantia de R$1.000.000.000,00 que vamos

economizar, com a unificação das eleições o governo economizaria muito, presidente.

No ano que vem teremos eleições; depois, de dois em dois anos teremos outras e

outras. Ninguém aguenta mais. Está na hora de mudarmos isso. Temos de fazer essa

mudança. É isso o que o povo quer dos 77 Deputados desta Casa. O povo quer aqui

dentro os mais votados. O povo quer acabar com a suplência para senador; o povo

quer  mexer  em  algumas  coisas,  e  nós  temos  de  mexer.  Por  isso,  lembro  que

trabalhamos há muito tempo na desoneração e na unificação das eleições e que

agora esta Casa retoma os trabalhos da CPI da Telefonia, porque não há mais jeito

de pagarmos o absurdo que pagamos pela telefonia celular. Sei que o presidente está

ansioso, mas, para finalizar, quero cumprimentar o deputado Mário Henrique Caixa,

que, para homenagear o Atlético pela conquista da Copa Libertadores, propôs uma

reunião  com a  presença  do  presidente  e  dos  jogadores  do  time.  Eu,  como bom

americano, dizia ao Caixa que ele tem de fazer isso rapidamente, porque daqui a

pouco  o  Atlético  vai  estar  na  zona  de  rebaixamento  no  campeonato  nacional

enquanto o homenageamos. Muito obrigado.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  A  presidência  passa  a  receber

proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 47/2013

Dispõe sobre a aglomeração urbana prevista no arts. 42 e 48 da Constituição do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A aglomeração urbana, integrada por municípios limítrofes, de que tratam

os  arts.  42  e  48  da  Constituição  do  Estado  será  instituída  por  lei  complementar

específica,  para integrar  o planejamento,  a organização e a execução de funções

públicas de interesse comum.

§  1º  -  A instituição  de  aglomeração  urbana  poderá  constituir-se  em  etapa  de

processo de metropolização.

§ 2º - A lei  que instituir aglomeração urbana poderá prever denominação própria

que  traduza  as  peculiaridades  do  arranjo  regional,  de  caráter  colaborativo  ou

institucional.

§  3º  -  A lei  que  instituir  aglomeração  urbana,  considerada a  caracterização  de

funções  públicas  de  interesse  comum,  definirá  aquelas  prioritárias  para  o

planejamento integrado e a ação coordenada.

Art. 2º - Para instituição de aglomeração urbana serão considerados os conceitos

estabelecidos na Constituição do Estado e,  na avaliação,  formalizada por  parecer

técnico, serão observados os seguintes dados ou fatores:

I - população e crescimento demográfico, com projeção quinquenal;

II - atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento;

III - fatores de polarização;

IV - tendência de complementaridade das funções urbanas.

§ 1º - A instituição de aglomeração urbana somente ocorrerá na hipótese em que o

somatório da população dos municípios que constituam sua base territorial seja, no

mínimo, de quatrocentos mil habitantes.

§ 2º - O parecer técnico a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser elaborado

por  instituição  de  pesquisa  com  notório  conhecimento  e  experiência  em  estudos

regionais e urbanos, a partir de informações fornecidas por fontes especializadas.

§ 3º - A instituição de pesquisa a que se refere o § 2º encaminhará aos municípios

interessados, antes da conclusão do parecer técnico, as informações coletadas e sua



103
____________________________________________________________________________

análise, concedendo-lhes tempo para que eles se manifestem.

§ 4º - Caberá à Assembleia Legislativa a divulgação do parecer técnico.

Art. 3º - A coordenação das funções a que se refere o art. 1º caberá a uma câmara

de integração regional, que terá suas competências e composição estabelecidas na

lei complementar que a instituir.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Luiz Henrique

Justificação: Na esteira do fenômeno físico e socioeconômico da metropolização,

que se evidenciou no Brasil essencialmente a partir da segunda metade do século

XX, a Constituição de 1988, em linha de institucionalização, previu em seu art. 25 três

tipos  de  organizações  regionais,  que são:  a  região  metropolitana,  a  aglomeração

urbana e a microrregião.

Segundo seu regime constitucional,  as três institucionalidades se voltam para o

mesmo objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções

públicas dos municípios que as compõem.

A  existência,  na  Constituição,  de  três  diferentes  categorias  de  organizações

regionais decorre, por certo, da constatação de que o processo de metropolização

compreende  distintas  realidades,  dimensões,  conformações  e  vocações,  como

também diferentes estágios.

À míngua de uma distinção constitucional, tem se ocupado, sobretudo, a doutrina

em estabelecer  as  diferenças entre os  citados modelos  de  agrupamento regional.

Alega-se,  assim,  que  tanto  a  região  metropolitana  quanto  a  aglomeração  urbana

marcam-se pela polarização em torno de uma grande cidade. A diferença estaria na

dimensão e no grau de complexidade dos referidos arranjos de integração. A seu

turno, na microrregião não haveria obrigatoriamente a polarização em torno de um

grande  centro  urbano  e  se  constata  nesse  modelo  uma  homogeneidade  dos

municípios que o compõem.

Embora  se  possa  compreender  o  propósito  de  flexibilização  dos  requisitos  de

criação  de  região  metropolitana,  força  é  reconhecer  que  o  abrandamento  das

condições,  em  especial  a  redução  do  quantitativo  populacional  exigido,  não  só
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resultaria em distorções relativamente à sistemática de outros estados da Federação,

como também, e principalmente, subverteria a própria noção conceitual do instituto,

com inevitável banalização.

Assim é que se propõe o presente projeto, que, disciplinando a figura constitucional

da aglomeração urbana, vem não apenas preencher lacuna do ordenamento jurídico,

como também atender  o quadro  de  desenvolvimento  do  Estado,  cuja diversidade

torna  primordial  a  adoção  da  referida  organização  regional,  intermediária  entre  a

região metropolitana e a microrregião.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 1/2011, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.304/2013

Determina  que  todos  os  recém-nascidos  em  unidade  hospitalar  e  ambulatorial

pública estadual e unidades privadas conveniadas com o Estado sejam submetidos a

exame para detectar traços da anemia falciforme no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as unidades hospitalares e ambulatoriais públicas estaduais e as

unidades privadas conveniadas com o Estado obrigadas a realizarem exame para

detectar traços de anemia falciforme em recém-nascidos.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: Anemia falciforme é uma doença hereditária (passa dos pais para os

filhos) caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os

parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana

alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia.

A hemoglobina, que transporta o oxigênio e dá a cor aos glóbulos vermelhos, é

essencial para a saúde de todos os órgãos do corpo. Essa condição é mais comum

em  indivíduos da raça negra.  No Brasil,  representam cerca  de 8% da população

brasileira, mas devido à intensa miscigenação histórica ocorrida no País, pode ser

observada também em pessoas de raça branca ou parda.
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Sintomas:  A anemia  falciforme pode  se  manifestar  de  forma  diferente  em  cada

indivíduo. Uns têm apenas alguns sintomas leves, outros apresentam um ou mais

sinais.  Os sintomas geralmente aparecem na segunda metade do primeiro ano de

vida  da  criança.  Crise  de  dor:  é  o  sintoma mais  frequente  da  doença  falciforme

causado pela obstrução de pequenos vasos sanguíneos pelos glóbulos vermelhos em

forma de foice. A dor é mais frequente nos ossos e nas articulações, podendo, porém

atingir qualquer parte do corpo. Essas crises têm duração variável e podem ocorrer

várias vezes ao ano. Geralmente são associadas ao tempo frio, infecções, período

pré-menstrual,  problemas  emocionais,  gravidez  ou  desidratação.  A  icterícia,  cor

amarela  nos olhos  e  pele,  é  o  sinal  mais  frequente  da  doença.  O  quadro  não é

contagioso e não deve ser confundido com hepatite. Quando o glóbulo vermelho se

rompe, aparece um pigmento amarelo no sangue que se chama bilirrubina, fazendo

com  que  o  branco  dos  olhos  e  a  pele  fiquem  amarelos.  Síndrome mão-pé:  nas

crianças pequenas as crises de dor podem ocorrer nos pequenos vasos sanguíneos

das mãos e dos pés, causando inchaço, dor e vermelhidão no local. Infecções: as

pessoas com doença falciforme têm maior propensão a infecções e, principalmente

as crianças, podem ter mais pneumonias e meningites. Por isso elas devem receber

vacinas especiais para prevenir essas complicações. Ao primeiro sinal de febre, deve-

se procurar o hospital onde é feito o acompanhamento da doença. Isso certamente

fará com que a infecção seja controlada com mais facilidade. Úlcera (ferida) de perna:

ocorre  mais  frequentemente  próximo aos tornozelos,  a  partir  da  adolescência.  As

úlceras podem levar anos para a cicatrização completa, se não forem bem cuidadas

no  início  do  seu  aparecimento.  Para  prevenir  o  aparecimento  das  úlceras,  os

pacientes devem usar meias grossas e sapatos. Sequestro do sangue no baço: o

baço é o órgão que filtra o sangue. Em crianças com anemia falciforme, o baço pode

aumentar rapidamente por sequestrar todo o sangue e isso pode levar rapidamente à

morte por falta de sangue para os outros órgãos, como o cérebro e o coração. É uma

complicação da doença que envolve risco de vida e exige tratamento emergencial.

Diagnóstico: A detecção é feita através do exame eletroforese de hemoglobina. O

teste  do  pezinho,  realizado  gratuitamente  antes  de  o  bebê  receber  alta  da

maternidade, proporciona a detecção precoce de hemoglobinopatias, como a anemia
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falciforme.  Tratamento:  Quando  descoberta  a  doença,  o  bebê  deve  ter

acompanhamento  médico  adequado  baseado  num  programa  de  atenção  integral.

Nesse programa, os pacientes devem ser acompanhados por toda a vida por uma

equipe com vários profissionais treinados no tratamento da anemia falciforme para

orientar a família e o doente a descobrirem rapidamente os sinais de gravidade da

doença,  a  tratarem  adequadamente  as  crises  e  a  praticarem  medidas  para  sua

prevenção.  A  equipe  é  formada  por  médicos,  enfermeiras,  assistentes  sociais,

nutricionistas,  psicólogos,  dentistas,  etc.  Além  disso,  as  crianças  devem  ter  seu

crescimento e desenvolvimento acompanhados, como normalmente é feito com todas

as outras crianças que não têm a doença.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.305/2013

Dispõe  sobre  a  reserva  de  vagas  de  estacionamento  em  “shoppings  centers”,

centros comerciais e hipermercados para gestantes e pessoas com crianças de colo

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  a  reserva  de  vagas  preferenciais  nos  estacionamentos

mantidos  por  “shoppings  centers”,  centros  comercias  e  hipermercados  no  Estado

para gestantes durante todo o período gestacional e para pessoas acompanhadas

por crianças de colo com até dois anos de idade.

§ 1º - As vagas a que se refere o “caput” deste artigo deverão ser disponibilizadas

em número equivalente a 3% (três por cento) do total, em quantidade nunca inferior

ao mínimo de duas vagas, devidamente sinalizadas e com as especificações técnicas

de desenho e traçado em conformidade com as normas técnicas vigentes.

§  2º  -  A utilização  das  vagas  será  feita  mediante  a  utilização  de  adesivo  de

identificação afixado no veículo e fornecido pela autoridade de trânsito local ou pelo

órgão responsável do Poder Executivo Estadual.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
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orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  O sistema jurídico pátrio  tem destinado proteção especial  à  família

desde  a  promulgação  da  Constituição  da  República  de  1988.  Essa  tutela  se

materializa nos arts. 7º, XVIII, 201, II, e 227, § 1º, II, da Carta Magna e no art. 10, II,

“b”, do ADCT no tocante aos direitos da gestante. Essas garantias visam proteger a

genitora e o nascituro, que também possui guarda jurídica especial da legislação civil

(art. 2º do Código Civil). O ECA (Lei nº 8.069, de 1990), por sua vez, ratificou todo o

cuidado normativo conferido as gestantes nos arts. 8º e 10º.

Assim, a maternidade recebe normatização especial e privilegiada pela Carta de

1988, que autoriza a adoção de condutas e a concessão de vantagens superiores ao

padrão deferido ao homem e mesmo à mulher que não esteja vivenciando a situação

de gestação e parto recente.

No âmbito do Estado, a Carta Mineira, em seu art. 2º, inciso VII, demonstra que o

legislador entende que a saúde e a assistência à maternidade devem ser objetivos

prioritários  do  Estado.  Essa maior  importância  dada a  esse momento  da  vida  da

mulher demonstra claramente o desejo do legislador de dar maior destaque à saúde

da gestante.

É o que resulta da leitura combinada de diversos dispositivos, como o art. 7º, XVIII

(licença à gestante de 120 dias), e o art. 226 (preceito valorizador da família), e das

inúmeras  normas  que  buscam  assegurar  um  padrão  moral  e  educacional

minimamente razoável à criança e ao adolescente (art. 227 da Constituição Federal

de 1988).

Cabe destacar que o direito brasileiro não protege somente a vida consolidada, mas

também a potencialidade da vida, ou seja, a probabilidade de que o feto, ainda no

ventre da mulher, venha a se tornar um ser humano. Por tal motivo, este projeto de lei

é tão importante.

Tendo em vista as precauções mais intensas e não mais importantes que outras

nessa fase, busca-se auxiliar as gestantes, de tal forma que a saúde da mulher seja
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ainda mais valorizada.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlin

Moura. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 886/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.306/2013

Determina  a  inclusão  de  conteúdos  ligados  ao  tema  “Direitos  humanos”  nos

currículos das escolas de ensino fundamental e médio do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas de ensino fundamental e médio integrantes do Estado incluirão

em seu plano curricular conteúdos referentes ao tema “Direitos humanos”, a serem

desenvolvidos de forma transversal e interdisciplinar.

Art. 2º - Integram os conteúdos a que se refere o art. 1º os seguintes assuntos:

I - Conceito de direitos humanos e de direitos fundamentais;

II - Histórico dos direitos humanos; e

III  -  A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações

Unidas - ONU.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano subsequente ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: No século VI a.C.,  Ciro, O Grande, o primeiro rei da Antiga Pérsia,

conquistou  a  Babilônia.  Após  essa  conquista,  libertou  os  escravos,  declarou  que

todas as pessoas tinham o direito de escolher a sua própria religião e estabeleceu a

igualdade racial. Esse e outros decretos do rei foram registrados em um cilindro de

argila,  conhecido  como  O  Cilindro  de  Ciro,  que,  dividido  atualmente  em  vários

fragmentos, é considerado uma das primeiras fontes dos direitos humanos.

O Cilindro de Ciro é de tal importância para a humanidade, que a ONU traduziu os

escritos presentes nesse artefato para as suas seis línguas oficiais. Embora tenham

sido feitas há mais de dois mil anos, as estipulações presentes no Cilindro de Ciro

são  análogas  aos  quatro  primeiros  artigos  da  Declaração  Universal  dos  Direitos

Humanos, mostrando, portanto, a sua atualidade.
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Na  Grécia  Antiga,  muito  antes  do  surgimento  de  Ciro,  o  Grande,  houve  uma

mudança importantíssima para o surgimento de bases para a consolidação, no futuro,

dos direitos humanos. Lá o homem passou a ser o centro das questões filosóficas;

com isso, passou-se de uma explicação mitológica da realidade para uma explicação

antropocentrista,  na  qual  as  questões  referentes  ao  homem  ganharam  maior

destaque.

O  cristianismo,  assim  como  os  gregos,  também  lançou  bases  para  os  direitos

humanos. A simples ideia de que todos podem ser salvos através de Jesus Cristo

demonstra que não há nenhuma diferenciação entre os homens, sendo a salvação

um requisito externo que pode ser alcançado por qualquer pessoa. Outra afirmação

do cristianismo que preconiza a igualdade entre pessoas é que todos foram criados à

imagem e semelhança de Deus, ou seja, todos são reflexo da imagem divina.

Na Era Medieval, merece destaque a Magna Carta, outorgada no século XII pelo

Rei  João sem Terra.  O documento,  criado após pressões  exercidas  pelos  barões

ingleses,  reconheceu  vários  direitos,  tais  como liberdade  eclesial,  inexistência  de

impostos sem anuência dos contribuintes, propriedade privada, liberdade de ir e vir e

desvinculação da lei e da jurisdição da pessoa do monarca.

Ocorridas  posteriormente,  as  Revoluções Inglesa,  Americana e  Francesa foram,

para  muitos,  os  movimentos  de  maior  expressão  no  que  diz  respeito  ao

desenvolvimento  dos  direitos  humanos.  Defendendo  liberdade,  igualdade  e

fraternidade, as Revoluções Americana e Francesa, em especial, foram base para as

constituições surgidas no decorrer do século XIX, além da consolidação do Estado de

Direito.

Em  1948,  após  as  barbáries  ocorridas  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial,  a

Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  da  ONU,  se  tornou  o  mais  recente

marco no desenvolvimentos  dos direitos  humanos.  Segundo o Plano Nacional  de

Educação  em  Direitos  Humanos,  de  2006,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos

Humanos, de 1948, desencadeou um processo de mudança no comportamento social

e a produção de instrumentos e mecanismos internacionais relacionados com direitos

humanos que foram incorporados ao ordenamento jurídico dos países signatários.

Esse processo resultou na base dos atuais sistemas global e regionais de proteção
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dos direitos humanos.

Assim,  temos  que  o  reconhecimento  dos  direitos  humanos  apenas  foi  possível

através de uma evolução histórica, ou seja, tais direitos não surgiram todos de uma

vez, mas foram sendo declarados conforme as próprias transformações da civilização

humana, sendo a luta pela limitação do poder político um dos principais fatores para o

acolhimento desses direitos.

Nesse mesmo sentido, o governo federal lançou o Plano Nacional de Educação em

Direitos Humanos. Na página 11, foi dado destaque ao seguinte:

“O  Plano  Nacional  de  Educação  em  Direitos  Humanos  (PNEDH)  é  fruto  do

compromisso  do  Estado  com  a  concretização  dos  direitos  humanos  e  de  uma

construção  histórica  da  sociedade  civil  organizada.  Ao  mesmo  tempo  em  que

aprofunda questões do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNEDH incorpora

aspectos dos principais documentos internacionais de direitos humanos dos quais o

Brasil  é  signatário,  agregando  demandas  antigas  e  contemporâneas  de  nossa

sociedade pela efetivação da democracia, do desenvolvimento, da justiça social  e

pela construção de uma cultura de paz”.

E ainda:

“O Estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos como

universais, indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, todas as políticas

públicas  devem  considerá-los  na  perspectiva  da  construção  de  uma  sociedade

baseada na promoção da igualdade de oportunidades e da equidade, no respeito à

diversidade e na consolidação de uma cultura democrática e cidadã.

Nessa direção, o governo brasileiro tem o compromisso maior de promover uma

educação de qualidade para todos, entendida como direito humano essencial. Assim,

a universalização do ensino fundamental, a ampliação da educação infantil, do ensino

médio, da educação superior e a melhoria da qualidade em todos esses níveis e nas

diversas modalidades de ensino são tarefas prioritárias”.

Portanto, devemos tratar a educação como uma ferramenta de difusão dos direitos

humanos e fazer com que eles se tornem conteúdo obrigatório no currículo escolar.

Sua incorporação ao currículo escolar ajudará a entender sua importância na vida de

cada  um  de  nós,  permitindo  ainda  a  desconstrução  da  ideia  de  que  os  “direitos
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humanos só defendem os bandidos”.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.462/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.307/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Moradoras do Bairro

Sion, com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradoras do Bairro Sion, com sede no Município de João Monlevade.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação de Moradores e Moradoras do Bairro Sion, com sede no

Município de João Monlevade, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com prazo de

funcionamento indeterminado.

A referida associação tem por finalidade promover atividades educacionais, sociais,

culturais  e  desportivas,  representar  e  defender  os  interesse  coletivos,  divulgar  a

cultura e o esporte; preservar o meio ambiente, através da elaboração e execução de

projetos  ambientais  e  promover  parceria  regionais  ou  estaduais  com  entidades

congêneres, sem perder o poder de decisão.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  associação  não  fará  qualquer

discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Diante da importância deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares para

sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.308/2013

Declara de utilidade pública a Associação do Centro Social do Bairro Boa Vista,
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com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Boa Vista, com sede no município de João Monlevade.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Dilzon Melo

Justificação:  A Associação  do  Centro  Social  do  Bairro  Boa Vista,  com  sede  no

Município de João Monlevade, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

com prazo de duração indeterminado.

A referida associação tem por finalidades promover programas e projetos de política

pública de assistência social, desenvolver ações com o objetivo de conscientizar a

comunidade dos direitos constitucionais, organizar eventos culturais e recreativos e

dar apoio à comunidade nas questões de segurança pública, educação, transporte,

habitação e esporte, entre outras.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  associação  não  fará  qualquer

discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.309/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores de Campos 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  Dores  de

Campos o imóvel situado à Rua Francisco Lopes, nº 40, no Centro, no Município de

Dores de  Campos,  com área de 720m² (setecentos  e  vinte  metros  quadrados)  e

respectiva benfeitoria, conforme consta no Livro nº 3-C do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Prados.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

área social onde se instalará uma creche para atendimento de crianças de zero a três

anos de idade.

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, 1º de agosto de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno com

área de 720m² e respectiva benfeitoria, de propriedade do Estado de Minas Gerais,

ao  Município  de  Dores  de  Campos,  com  a  finalidade  de  se  instalar  uma creche

municipal para atendimento de crianças de zero a três anos de idade.

Fundamenta-se o interesse do município na formalização da doação desse imóvel

de propriedade do Estado pela necessidade de atendimento à demanda crescente da

população  na  faixa  etária  apontada,  considerando  que  a  creche  existente  no

município não suporta mais tal demanda.

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 4.310/2013

Declara de utilidade pública a Associação Ciência e Cultura de Nova Lima, com

sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ciência e Cultura de Nova

Lima, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Fred Costa

Justificação: A Associação Ciência e Cultura de Nova Lima, com sede no Município
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de Nova Lima, fundada em 2008, é considerada uma entidade filantrópica, sem fins

lucrativos e de duração indeterminada.

Acatando totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função plena e regular há mais de quatro anos e tem por finalidade atuar sempre no

interesse alheio,  nas áreas  de difusão da cultura,  do  esporte  e  da comunicação,

através de oficinas de artesanato, artes cênicas, escolas de danças folclóricas e de

música, incentivando e valorizando esportes como basquete, natação, vôlei, ginástica

de  solo  e  esportes  em  geral,  desenvolvendo  o  convívio  social  e  a  disciplina,  a

interação através dos meios de comunicação,  promovendo o respeito aos direitos

humanos e produzindo eventos relevantes para a população de Nova Lima.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a

entidade,  além  de  viabilizar  possíveis  e  futuras  parcerias  com  diversos  órgãos

públicos estaduais, garantindo a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei, que acreditamos justo e importante o Estado.

- 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 4.311/2013

Declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Maria Areias Vilela  - Gemavmg  -,

com sede no Município de Maria da Fé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Grupo Escoteiro Maria Areias Vilela -

Gemavmg -, com sede no Município de Maria da Fé.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O Grupo Escoteiro Maria Areias  Vilela  - Gemavmg  -,  com sede no

Município de Maria da Fé, filiado à União dos Escoteiros do Brasil  - UEB  -, é uma

associação  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  educacional,

cultural,  beneficente e filantrópico e de prazo indeterminado. Tem por finalidade a
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prática da educação não formal, sob a forma do escotismo no nível local, e sede e

foro no Município de Maria da Fé.

A entidade valoriza o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento dos propósitos do

escotismo junto a crianças e jovens de ambos os sexos, na forma estabelecida pela

UEB.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

realizam atividades voluntárias.

Pela importância da entidade e por ela atender aos requisitos previstos na Lei nº

12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o

apoio de nossos nobres pares para aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.312/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Equoterapia prosseguir  de Araxá  -

Assepa -, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Araxá, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Bosco

Justificação: A Associação de Equoterapia Prosseguir  de Araxá  - Assepa  -,  com

sede no Município de Araxá, sem fins lucrativos, é uma entidade de apoio à pessoa

com necessidade especial. Tem caráter educacional, cultural e desportivo, é apolítica

e apartidária e não faz distinção de raça, cor, credo e posição social.

A entidade tem como finalidade  contribuir  para  a  educação e  a  reabilitação de

pessoas com necessidades especiais, mediante a prática de equoterapia. Promove e

estimula  a  realização  de  cursos,  pesquisas,  estudos  e  levantamentos  estatísticos

referentes  à  equoterapia  e  à  equitação,  propiciando  condições  para  o  avanço

científico e tecnológico na área, bem como a formação de técnicos especializados

que atuam na preparação de equipes interdisciplinares voltadas para a equoterapia.
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Também apoia a implantação de centros de equoterapia, exigindo a observância dos

mais  rígidos  padrões  de  ética,  eficiência  e  segurança.  A associação,  além disso,

promove  palestras,  encontros,  seminários  e  eventos  congêneres  com  os  pais  de

crianças com necessidades especiais.

Seu estatuto,  devidamente registrado no Cartório  de Registro Civil  das Pessoas

Jurídicas,  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins

congêneres  no  caso  de  sua  dissolução.  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 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 4.313/2013

Declara de utilidade pública a Associação Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor,

com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Obras  Sociais  Allan

Kardec Paz e Amor, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Bosco

Justificação: A Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor, com sede no Município de

Araxá, é uma sociedade civil beneficente, sem fins lucrativos, apolítica, sem distinção

de raça, cor, credo ou posição social entre seus sócios e assistidos.

A entidade tem como objetivo dar assistência e proporcionar amparo moral, social e

material, por todos os meios ao seu alcance, aos associados e assistidos.

Além disso, incentiva o trabalho comunitário, a união solidária entre associados e

suas famílias e a leitura como fonte de cultura nas diversas áreas de conhecimento

humano;  cria  e  desenvolve  condições de relacionamento  entre os  associados,  os

assistidos e a comunidade; desenvolve projetos que tenham a finalidade de promover

e dar sustentabilidade às atividades feitas dentro da entidade e promove e estimula a
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realização de palestras, encontros, seminários, debates, cursos e outras atividades,

trabalhando no aprimoramento do espírito de união dos associados, visando à melhor

compreensão, facilitando a concretização e a solução dos objetivos propostos pela

associação.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.314/2013

Dispõe  sobre  a  gratuidade  no  deslocamento  de  doadores  de  sangue,  médula

óssea, tecidos músculo-esqueléticos e órgãos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica garantida no Estado a gratuidade no transporte coletivo urbano para

os  doadores  de  sangue,  médula  óssea,  tecidos  músculo-esqueléticos  e  órgãos,

desde que comprovado que estejam em deslocamento para efetivar  a doação ou

retornando depois de fazê-la.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação:  Trata-se  de  proporcionar  aos  doadores  a  locomoção  gratuita  no

Estado, o que constituirá um incentivo a fim de motivar mais pessoas a praticarem a

doação. Com isto pretende-se aumentar o número de captações, gerando equilíbrio

da  equação  entre  a  grande  quantidade  de  pessoas  que  precisam  e  o  número

pequeno de doadores. Deve-se levar em consideração que a doação faz parte de um

processo de fundamental importância para o funcionamento de um hospital ou centro

de  saúde.  Há  procedimentos  médicos  que  demandam  transfusão  de  sangue;

portanto, necessita-se de um fornecimento regular e seguro, o que só se garante por
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meio de doações.

Diante disto, 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, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.315/2013

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor

VII - Consep VII Ipatinga -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública do Setor VII - Consep VII Ipatinga -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Rosângela Reis

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor VII - Consep

VII Ipatinga - é uma entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins

lucrativos,  que  tem  como  finalidade  colaborar  nas  atividades  de  prevenção  e

manutenção da ordem pública a cargo da fração local  da Polícia  Militar,  além de

outras instituições envolvidas com as questões de segurança pública, com vistas a

proporcionar  maior  eficiência,  presteza  e  controle  de  suas  ações  em  defesa  da

comunidade. A documentação apresentada atende aos requisitos legais.

Assim, pela importância do projeto, contamos com o apoio de nossos pares para

sua aprovação.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.316/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantar pulseiras com sensor eletrônico sonoro

para identificação dos recém-nascidos como medida de segurança nos hospitais e

maternidades localizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  - Ficam  obrigados  os  hospitais  e  maternidades  a  implantar  no  recém-

nascido,  logo  após  o  nascimento,  ainda  na  sala  de  parto,  pulseira  sonora  com

identificação compatível com a da mãe.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação:  A necessidade  de  adotar  as  pulseiras  preventivas  se  justifica  pela

magnitude  das  taxas  de  criminalidade  nos  ambientes  hospitalares,  o  que  traz

insegurança  à  população  mineira.  Esta  iniciativa  busca  ofertar  uma  forma  de

prevenção para inibir atos ilícitos e garantir maior segurança ao cidadão.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste

projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.258/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.317/2013

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  empresas  de  telefonia  fixa  e  móvel  que

operam no Estado disponibilizarem em seus “sites” tabelas de serviços prestados e

suas respectivas tarifas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Ficam  as  empresas  de  telefonia  fixa  e  móvel  que  operam  no  Estado

obrigadas a disponibilizar em seus “sites” tabelas de serviços prestados, bem como

as tarifas correspondentes a cada serviço.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação:  Este projeto  busca dar  maior  transparência aos  serviços prestados

pelas empresas de telefonia que operam no Estado, em consonância com o Código

de Defesa do Consumidor. A prestação de informação sobre os valores das tarifas

dos serviços de telefonia dará ao consumidor tranquilidade ao contratar o serviço,

além de lhe permitir avaliar que serviço deseja contratar, se o valor cobrado por sua
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prestação  é  razoável  e  se  terá  condição  de  arcar  com  os  custos.  Isso  evitará

surpresas  futuras,  como o  ajuizamento  de  ações  desnecessárias,  pois  a  análise

poderá ser feita previamente.

Além disso, é importante ressaltar que o guia do serviço telefônico da Anatel prevê

essa situação ao destacar, na seção correspondente aos direitos dos consumidores,

a importância da informação adequada sobre as condições de prestação de serviços,

suas tarifas e preços.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa

Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 245/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.318/2013

Torna obrigatório que as embalagens e os manuais de produtos como aparelhos

celulares comercializados no Estado contenham alerta por escrito em destaque sobre

os riscos que oferecem à saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam as empresas que comercializam produtos cujo uso contínuo pode

ser nocivo à saúde obrigadas a colocar aviso de alerta nas embalagens, com dizeres

claros sobre os malefícios que poderão ser causados aos consumidores.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação:  Tendo em vista a exposição da saúde do consumidor  a  malefícios

decorrentes do uso contínuo de determinados produtos, o que muitas vezes não é de

seu conhecimento, a exigência contida neste projeto se faz necessária. O objetivo

desta proposição é alertar a população para o fato de que o uso contínuo de produtos

como  celulares  aumenta  o  risco  de  tumores  cerebrais.  As  empresas,  que  têm

conhecimento sobre os riscos do uso contínuo dos produtos por elas fabricados ou

comercializados, ficarão obrigadas a informar o fato a seu consumidor final.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa
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para aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.319/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade da impressão de dados em braile nas cédulas de

identidade emitidas no Estado para pessoas com deficiência visual,  na forma que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É obrigatória a impressão dos seguintes dados em braile, nas cédulas de

identidade emitidas no Estado para pessoas com deficiência visual: nome, data de

nascimento, número da cédula e data da emissão.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação:  São  garantidas  na  Constituição  Federal,  entre  os  princípios

fundamentais,  a  cidadania  e  a  dignidade  da  pessoa  humana.  As  pessoas  com

deficiência  visual  têm  acuidade  mental;  portanto,  podem  analisar,  decidir  e  julgar

situações do dia a dia. Para isso, necessitam de dados impressos em braile  para

terem acesso à leitura. Nada mais justo que esses cidadãos terem a oportunidade de

conferir seus próprios dados na cédula de identidade.

Diante disto, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.275/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.320/2013

Institui o programa Minas de Bem com a Natureza.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica Instituído o programa Minas de Bem com a Natureza.

Art. 2º - São objetivos do programa instituído por esta lei:

I  -  ampliar  a  responsabilidade dos  cidadãos com a natureza,  fazendo com que
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tenham maior acesso ao tema desde a educação básica;

II - proporcionar o contato entre alunos e a natureza a partir de visitas técnicas a

zoológicos, parques ambientais, museus naturais e afins;

III - evitar o desperdício de água e incentivar o seu uso consciente;

IV - incentivar a reciclagem bem como a preferência por produtos reutilizáveis e

retornáveis;

V - evitar a transmissão de doenças, a reprodução descontrolada, o abandono e o

sofrimento dos animais,  atuando na preservação ambiental,  na defesa e proteção

animal e no controle de populações para atingir o equilíbrio ambiental;

VI - estimular o desenvolvimento de percepções críticas sobre os vários aspectos

que permeiam a relação de animais humanos e não humanos e suas consequências

no cotidiano da sociedade;

VII  -  buscar  o  maior  equilíbrio  na  população  animal,  diminuindo  o  índice  de

abandono e maus-tratos de modo a prevenir agravos à saúde pública e agressões ao

meio ambiente; e

VIII - trazer as questões ambientais e do respeito à flora e fauna vivenciadas pelos

alunos em seu cotidiano como temas transversais nas disciplinas oficiais.

Art.  3º  -  Compete ao Poder Executivo,  na administração do programa Minas de

Bem com a Natureza:

I - formação de multiplicadores para atuação nas escolas da rede estadual, sendo

preferencialmente profissionais da rede e alunos de pedagogia, medicina veterinária,

ciências biológicas e zootecnia;

II  -  inserção do tema nos  programas  da Secretaria  de  Estado de Educação de

Minas Gerais;

III - inserção da abordagem sobre reciclagem, guarda responsável e zoonoses em

temas transversais nas escolas estaduais;

IV - facilitação do alcance dos objetivos propostos por esta lei.

Art.  4º  -  O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias, a

contar da data de sua publicação.

Art.  5º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  O  programa  Minas  de  Bem  com  a  Natureza  procura  dar  maior

visibilidade  a  temas  ligados  ao  meio  ambiente  e  à  saúde  animal,  e  destacar  as

interligações entre esta e a saúde humana, criando nos alunos da rede estadual um

senso de responsabilidade para com a fauna e flora.

O município de Belo Horizonte, através do projeto educacional Para Viver de Bem

com  os  Bichos  em  BH,  projeto  semelhante  ao  que  se  propõe,  tem  formado

educadores  para  que  estes,  no  ambiente  escolar,  transmitam  a  seus  alunos

informações ligadas à saúde animal.

Ainda no ambiente escolar,  os alunos são incentivados a discutir temas como a

questão ambiental, o respeito à fauna, a transmissão de doenças ligadas a animais, a

reprodução descontrolada e seus problemas, o abandono e sofrimento de animais,

etc.

Com isso,  tem-se a conscientização dos cidadãos e a formação de educadores

aptos a discutir o tema e propor soluções. projeto educacional Para Viver de Bem

com os Bichos em BH tem sido muito parabenizado por especialistas da área, e deve

ser ampliado, sendo aplicado em todo o Estado de Minas Gerais a fim de que se

cumpra o previsto no art. 10, inciso V, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.321/2013

Dispõe sobre a proibição de realização de concursos públicos exclusivamente para

formação de cadastro de reserva no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art.  1º - O edital de cada concurso público de provas ou de provas e títulos no

âmbito da administração direta e indireta  do Estado de Minas Gerais  não poderá

deixar de prever a especificação do número de cargos a serem providos.

Parágrafo único - A formação de cadastro de reserva nos concursos públicos de
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que trata o "caput" deste artigo, somente será permitida para candidatos aprovados

em número excedente aos cargos a serem providos.

Art. 2º - O edital deve ser publicado com antecedência mínima de noventa dias da

realização da prova e o período de inscrição será de, pelo menos, trinta dias.

Art. 3º - O edital deverá também ser distribuído em língua brasileira de sinais.

Art.  4º  -  O  valor  da  inscrição deverá  ser  devolvido,  caso  a  prova  seja  adiada,

anulada ou cancelada.

Art. 5º - Os candidatos aprovados deverão ser nomeados no prazo de validade do

concurso.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Ana Maria Resende

Justificação: O presente projeto é de suma importância, pois visa resguardar os

direitos do candidato e também não criar uma expectativa irreal.

Nos editais de concursos públicos do Estado, a formação de cadastro de reserva

tem sido frequente, não especificando o número de vagas a serem providas.

Pensamos  que  determinados  concursos  podem  constituir,  muitas  vezes,  um

verdadeiro atentado aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência,

criando falsas expectativas de nomeações para os candidatos. Sendo assim, ou o

administrador necessita de funcionários ou não.

A  matéria  vai  garantir  mais  segurança  jurídica  para  quem  faz  concursos.  “A

Constituição de 1988 avançou bastante ao definir o concurso público como forma de

ingresso no serviço público. Mas a falta de uma lei regulamentadora faz com que,

muitas vezes, os editais e as bancas examinadoras fossem arbitrários e praticassem

irregularidades.”

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres colegas  na aprovação deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 333/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.322/2013

Dispõe  sobre  a  contratação  de  médicos  formados  no  exterior  sem  a  devida

aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por

Instituições  de  Educação  Superior  Estrangeiras  - Revalida  - e  no  Exame  de

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros - Celpe-Bras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O disposto nesta lei se aplica a todos os médicos com atuação no Estado.

Art. 2º - Os médicos com atuação no Estado cumprirão, salvo por motivo justo, as

normas emanadas do Conselho Federal de Medicina - CFM - e do Conselho Regional

de  Medicina  de  Minas  Gerais  - CRM-MG  - e  atenderão  às  suas  requisições

administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado.

Art.  3º  -  Os  médicos  com  atuação  no  Estado  obedecerão  aos  acórdãos  e  às

resoluções do CFM e do CRM-MG.

Art.  4º  -  Ficam  os  profissionais  da  área  de  saúde  formados  em  universidades

estrangeiras, em especial médicos, com atuação no Estado, obrigados a se submeter

ao  Exame  Nacional  de  Revalidação  de  Diplomas  Médicos  - Revalida  - ou  a

revalidação do diploma estrangeiro, nos termos da Portaria nº 278, de 17 de março de

2011,  dos  Ministérios  da  Educação e  da  Saúde,  e ao  Exame de Proficiência  em

Língua Portuguesa para Estrangeiros - Celpe-Bras.

Art. 5º - Ficam as entidades públicas e privadas que atuam na área de saúde que

mantenham os profissionais a que se refere esta lei, sem que estes preencham os

requisitos estabelecidos nos arts. 1º, 2º, 3º e 4º, obrigadas a suspender a atividade

profissional desses profissionais e a comunicar o fato ao CRM-MG.

Parágrafo  único  -  A entidade  que,  no  prestação  de  serviço  na  área  de  saúde,

descumprir o previsto nesta lei terá sua atividade suspensa e receberá multa de 50

mil  Ufemgs (cinquenta  mil  Unidades Fiscais  do  Estado de Minas Gerais)  por  dia,

iniciando-se sua incidência na data de contratação do profissional e encerrando-se na

data de publicação do regulamento desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Leonardo Moreira
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Justificação:  Não  podemos  aceitar  o  descaso  do  governo  federal  com  os

profissionais da saúde, em especial nossos atuais e futuros valorosos médicos que

lutam em prol da saúde.

Os ministros de estado da Educação e da Saúde editaram a Portaria nº 278, de 17

de  março  de  2011,  que  institui  o  Exame  Nacional  de  Revalidação  de  Diplomas

Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras - Revalida.

Em 8/7/2013, O governo federal lançou, em Brasília, o programa Mais Médicos, que

tem o objetivo de aumentar o número de médicos atuantes na rede pública de saúde

em regiões carentes. Esse programa permite a vinda de profissionais estrangeiros ou

brasileiros  que  se  formaram  no  exterior  sem  a  necessidade  de  revalidação  do

diploma.

Questionado sobre o Revalida, o Ministro da Educação, Aloísio Mercadante, afirmou

que o programa lançado não tem funcionalidade. Segundo ele, o Revalida continua

obrigatório a quem desejar gozar de todos os direitos profissionais como médico no

País.  O  ministro  reiterou  que,  para  exercer  a  medicina  no  Brasil,  o  egresso  de

universidade estrangeira tem que provar a sua capacidade. Sobre a prova, de acordo

com Mercadante, é necessário que seja exigido o que consta na matriz curricular

brasileira.

Após o pronunciamento,  o Conselho Federal  de Medicina,  a Associação Médica

Brasileira, a Associação Nacional de Médicos Residentes e a Federação Nacional dos

Médicos  publicou  “Carta  Aberta  à  População”  de  repúdio  ao  pronunciamento  da

Presidenta Dilma Rousseff,  demonstrando extrema preocupação com o programa,

uma vez que expõe a população, sobretudo sua parcela mais vulnerável e carente, a

ação  de  pessoas  cujos  conhecimentos  e  competências  não  foram  devidamente

comprovados.  Além disso, o programa é inócuo,  paliativo,  populista e esconde os

reais problemas que afetam o Sistema Único de Saúde - SUS.

Tendo em vista nosso total apoio e solidariedade à classe médica, reproduzimos a

carta  aberta  à  população  do  Conselho  Federal  de  Medicina,  intitulada  “A Saúde

Pública e a Vergonha Nacional”.

“A Saúde Pública e a Vergonha Nacional:

Há alguns  anos,  a  presidente  Dilma  Rousseff  foi  vítima de  grave  problema de
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saúde. O tratamento aconteceu em centros de excelência do país e sob a supervisão

de homens e mulheres capacitados em escolas  médicas brasileiras.  O povo quer

acesso  ao  mesmo  e  não  quer  ser  tratado  como  cidadão  de  segunda  categoria,

tratado por médicos com formação duvidosa e em instalações precárias.

Por isso, a Associação Médica Brasileira (AMB), a Associação Nacional de Médicos

Residentes (ANMR), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Federação Nacional

dos Médicos (Fenam) manifestam publicamente seu repúdio e extrema preocupação

com o anúncio de “trazer de imediato milhares de médicos do exterior”, feito nesta

sexta-feira (21), durante pronunciamento em cadeia de rádio e TV.

O caminho trilhado é de alto risco e simboliza uma vergonha nacional. Ele expõe a

população, sobretudo a parcela mais vulnerável e carente, à ação de pessoas cujos

conhecimentos e competências não foram devidamente comprovados. Além disso,

tem valor inócuo,  paliativo,  populista e esconde os reais problemas que afetam o

Sistema Único de Saúde (SUS).

Será  que os 'médicos  importados'  -  sem qualquer  critério  de  avaliação ou com

diplomas  validados  com  regras  duvidosas  -  compensarão  a  falta  de  leitos,  de

medicamentos, as ambulâncias paradas por falta de combustível, as infiltrações nas

paredes e as goteiras nos hospitais? Onde estão as medidas para dotar os serviços

de  infraestrutura  e  de  recursos  humanos  valorizados?  Qual  o  destino  dos  R$17

bilhões do orçamento do Governo Federal para a saúde que não foram aplicados

como deveriam, em 2012? Porque vetaram artigos da Emenda Constitucional 29, que

se tivesse sido colocada em prática teria permitido uma revolução na saúde?

Os protestos não pedem “médicos estrangeiros”,  mas um SUS público,  integral,

gratuito,  de qualidade e acessível a todos. É preciso reconhecer que é a falta de

investimentos  e  a  gestão  incompetente  desse  sistema  que  afastam  os  médicos

brasileiros do interior e da rede pública, agravando o caos na assistência.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), os Governos de países

com economias mais frágeis investem mais que o Brasil no setor. Na Argentina, o

percentual  de  aplicação  fica  em  66%.  No  Brasil,  esbarra  em  47%.  O  apelo

desesperado das ruas é por mais investimentos do Estado em saúde. É assim que o

Brasil terá a saúde e os “hospitais padrão Fifa”, exigidos pela população, e não com a
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'importação de médicos'.

A AMB, a ANMR, o CFM e a Fenam - assim como outras entidades e instituições,

os 400 mil médicos brasileiros e a população conscientes da fragilidade da proposta

de 'importação'  -  não admitirão  que  se  coloque em risco  o  futuro  de  um modelo

enraizado na nossa Constituição e a vida de nossos cidadãos. Para tanto, tomarão

tomas  as  medidas  possíveis,  inclusive  jurídicas,  para  assegurar  o  Estado

Democrático de Direito no país, com base na dignidade humana”.

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Pompílio

Canavez. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.537/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.323/2013

Regulamenta a captação de água da chuva e instalação de sistema de energia

solar em prédios públicos a serem edificados ou reformados no âmbito do Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  determinada  a  obrigatoriedade de  captação de  água da chuva e

instalação de sistema de energia solar em prédios públicos a serem edificados ou

reformados no âmbito do Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação:  Com  foco  no  ciclo  natural  da  água  e  na  preocupação  com  a

preservação do ambiente, o aproveitamento de água da chuva para fins não potáveis

torna-se uma ferramenta importante na prevenção do racionamento de água e na

manutenção dos nossos mananciais saudáveis. A água não deve ser tratada como

algo descartável ou que é facilmente reciclável. O aquecedor solar de água por sua

vez é um sistema composto por  coletores instalados sobre  o telhado.  Essa água

aquecida  poderá  ser  utilizada  sem  que  a  fonte  de  energia  convencional  seja

acionada. Além de ser limpa e renovável, conta com outro fator importante quanto à

saúde do cidadão, pois não há emissão de gases poluentes e nem resíduos ao meio

ambiente. Já pensando pelo lado financeiro, os equipamentos tem baixo custo de
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manutenção além de reduzirem o valor da conta de energia elétrica.

Diante disto, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.665/2011 nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.324/2013

Declara de utilidade pública a Colônia de Pescadores Artesanais Z-27, com sede no

Município de Cristais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Colônia de Pescadores Artesanais Z-

27, com sede no Município de Cristais.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Pompílio Canavez

Justificação: A Colônia de Pescadores Artesanais Z-27, com sede no Município de

Cristais,  tem  por  finalidade  a  representação  e  a  assistência  da  classe  dos

trabalhadores profissionais  da pesca artesanal  e atividades idênticas,  similares  ou

conexas. Tem duração indeterminada e seus estatutos estão registrados no Cartório

do 2º Ofício de Notas da Comarca de Campo Belo.

- 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 4.325/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Afro-Minas - Ascam -, com

sede no Município de Martinho Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira Afro-Minas -

Ascam -, com sede no Município de Martinho Campos.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.



130
____________________________________________________________________________

Inácio Franco

Justificação:  A  Associação  de  Capoeira  Afro-Minas  -  Ascam  -,  com  sede  no

Município de Martinho Campos, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem

como objetivos apoiar e estimular atividades de capoeira como forma de disseminar a

cultura  e  o  esporte  para  a  formação  do  cidadão,  contribuir  para  o  bem-estar  do

indivíduo  e  promover  o  convívio  social,  alcançando  toda  a  comunidade,  sem

distinção.

Além  disso,  a  referida  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 deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.326/2013

Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais  do  Povoado de

Graçópolis, com sede no Município de Imbé de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais do

Povoado de Graçópolis, Município de Imbé de Minas.

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

Sala de Reuniões, 1º de agosto de 2013.

André Quintão

Justificação: A Associação das Mulheres Rurais do Povoado de Graçópolis,  com

sede no Município de Imbé de Minas, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.

- 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° 4.327/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Academia  Barbacenense  de  Ciências  Jurídicas  -

ABCJ -, com sede no município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Academia Barbacenense de Ciências

Jurídicas - ABCJ -, com sede no município de Barbacena.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas - ABCJ -, fundada em

6/10/2010, é uma associação civil,  com prazo de duração ilimitado, sem finalidade

lucrativa ou econômica, com sede na Rua Alfredo Renault, nº 96, Centro, e foro na

comarca  de  Barbacena.  Destina-se  ao  estudo  das  ciências  jurídicas,  seu

aperfeiçoamento, e sua difusão; à organização de ciclos e fóruns de debates, cursos,

concursos, simpósios, seminários, conferências e congressos; à promoção de cursos

jurídicos de extensão universitária ou em nível de pós-graduação mediante convênios

com  órgãos  públicos  e  particulares,  universidades  ou  instituições  de  ensino;  e  a

manter intercâmbio com entidades regionais, estaduais, nacionais ou estrangeiras.

Sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração,

vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente por qualquer forma ou título.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.328/2013

Dispõe sobre a instalação de equipamentos eletrônicos para detectar avanço de

sinal em sinais de trânsito com temporizador digital e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam as empresas que fabricam equipamentos eletrônicos para detectar

avanço de sinal  obrigadas  a instalar  tais  equipamentos,  no  Estado,  em sinais  de

trânsito que possuam temporizador digital.

Art.  2º - No caso de equipamentos já instalados, as empresas terão o prazo de

cento e oitenta dias, contados a partir da data da publicação desta lei, para adaptá-los

ou retirá-los.

Art.  3º  - Não  havendo equipamento  eletrônico  para  detectar  avanço  de  sinal  e
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semáforo com temporizador de contagem regressiva, ficam as empresas obrigadas a

instalá-los no prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da data da publicação

desta lei.

Art. 4º - Em caso de descumprimento do disposto nesta lei, a empresa ficará sujeita

a pena de multa, que será cobrada na forma da lei.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição  atende  ao  interesse  público,  uma  vez  que  visa

garantir a segurança no trânsito por intermédio da instalação de equipamentos, tendo

em vista principalmente o elevado índice de acidentes e danos.

Segundo pesquisas recentes, o número de pessoas que ficaram permanentemente

inválidas depois de sofrerem algum tipo de acidente no trânsito brasileiro cresceu

30% no primeiro trimestre de 2013, em comparação com o mesmo período de 2012.

Os dados são de um levantamento realizado pela Seguradora Líder, administradora

do  seguro  contra  danos  pessoais  causados  por  veículos  automotores  de  vias

terrestres - Dpvat -, popularmente conhecido como seguro obrigatório.

Ademais, quanto à competência legislativa, cabe aos estados, bem como à União,

ao Distrito Federal e aos municípios, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das

instituições democráticas e conservar o patrimônio público,  além de estabelecer e

implantar política de educação para a segurança do trânsito, nos termos do art. 23, I e

XII, da Constituição da República.

Compete ainda aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente com a

União sobre  as  matérias  previstas  no  art.  24  da  Carta  Magna,  cabendo à União

estabelecer as normas gerais, complementadas pelas iniciativas dos demais entes.

Deste modo, tendo o Estado o poder-dever de legislar, principalmente em matéria

relevante  como  é  a  segurança  no  trânsito,  buscamos  reforçá-la  por  meio  da

instalação de equipamentos eletrônicos para detectar avanço de sinal em semáforos

com temporizador.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI N° 4.329/2013

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Ubaporanga Rádio Nova

Vida - Aburanovi -, com sede no Município de Ubaporanga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Ubaporanga Rádio Nova Vida - Aburanovi -, com sede no Município de Ubaporanga.

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

Sala de Reuniões, 1º de agosto de 2013.

André Quintão

Justificação:  A  Associação  Beneficente  de  Ubaporanga  Rádio  Nova  Vida  -

Aburanovi -, com sede no Município de Ubaporanga, é entidade filantrópica, sem fins

lucrativos.

- 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 N° 4.330/2013

Declara de utilidade pública a Associação Animais & Cia de Bom Sucesso, com

sede no Município de Bom Sucesso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública Associação Animais  & Cia de Bom

Sucesso, com sede no Município de Bom Sucesso.

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

Sala de Reuniões, 1º de agosto de 2013.

André Quintão

Justificação: A Associação Animais & Cia de Bom Sucesso, com sede no Município

Bom Sucesso, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.331/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Extrema  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Extrema o imóvel

constante de prédio com área de 616m² (seiscentos e dezesseis metros quadrados),

localizado na Rua Cel. Antônio Cardoso Pinto, confrontando de um lado com João

Paulo  Pereira,  de  outro  lado  com  Olyntho  Soares  e  de  outro  lado  com  a  Rua

Governador Valadares, conforme consta do Livro de Registro Geral de Imóveis da

Comarca de Extrema, no livro 3, fls. 015, transcrição 41, de 23 de junho de 1939.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

sediar o Conservatório de Música e Centro das Artes de Extrema.

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, 1º de agosto de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação do prédio que

foi sede do fórum da Comarca de Extrema.

Atualmente  o  fórum  de  Extrema  encontra-se  instalado  em  um  moderno  prédio

doado pela Prefeita de Extrema, sendo que a doação do imóvel em epígrafe será de

importante  valia  para  o  município,  considerando  que  nele  estará  sediado  o

Conservatório de Música e Centro de Artes de Extrema.

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 4.332/2013

Declara de utilidade pública a Associação Assistência Social Amor e Fé - Asafe - ,

com sede no Município de Governador Valadares.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistência Social Amor e

Fé - Asafe -, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Jayro Lessa

Justificação: A Associação Assistência Social Amor e Fé  - Asafe  -,  com sede no

Município de Governador Valadares, é entidade civil sem fins lucrativos, partidários ou

religiosos e tem por objetivo a promoção da assistência social e da cultura, agindo

principalmente junto aos poderes públicos.

Como  disposto  em  seu  estatuto  social,  a  associação,  além  do  objetivo  acima

listado,  também  promove  a  formação  cultural  de  crianças,  pré-adolescentes,

adolescentes e jovens e oferece formação profissionalizante, entre outros serviços,

prestando assim serviços de reconhecido interesse público.

Ademais,  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  março  de  2011,  a  referida

entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei para ser declarada de utilidade

pública, motivo pelo qual faz jus ao recebimento desse título.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.333/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Seco, com sede

no Município de Santa Maria do Salto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

Seco, com sede no Município de Santa Maria do Salto.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Jayro Lessa
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Justificação: A Associação Comunitária do Córrego Seco, com sede no Município de

Santa Maria do Salto, é entidade civil sem fins lucrativos, partidários ou religiosos e

tem por objetivo a promoção do desenvolvimento social, econômico e cultural, agindo

principalmente junto aos poderes públicos.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Associação Comunitária do Córrego

Seco, além do objetivo acima listado, também desenvolve atividades de implantação

e  gerenciamento  de  infraestrutura,  saneamento  básico,  educação,  saúde,  entre

outras áreas, prestando assim serviços de reconhecido interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a referida entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei para ser declarada de utilidade pública,

motivo pelo qual faz jus ao recebimento desse título.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.334/2013

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Gera Esporte, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Gera Esporte,

com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A Associação  Esportiva  Gera  Esporte,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades

precípuas a inclusão social e a promoção da saúde, da educação, da cidadania e da

qualidade de vida por meio do esporte.

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.
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Visto que a entidade desenvolve um importante trabalho social,  torna-se justa sua

declaração de utilidade pública.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.335/2013

Declara de utilidade pública a Lira Santa Rita, com sede no Município de Santa Rita

do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Lira  Santa  Rita,  com  sede  no

Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Fábio Cherem

Justificação:  A Lira  Santa  Rita,  fundada  em  1955,  é  pessoa  jurídica  de  direito

privado constituída na forma de associação civil sem fins lucrativos, com autonomia

administrativa e financeira.

A associação é uma entidade de caráter comunitário e filantrópico que tem como

finalidade colaborar nos trabalhos efetuados pela e para a comunidade e promover o

desenvolvimento através da promoção e do cultivo da arte musical.

É ainda objetivo da associação definido em estatuto estimular a cultura através da

criação  e  da  manutenção  de  uma  banda  de  música,  atender  convites  para

apresentações em outras comunidades e participar de manifestações culturais locais,

como festas cívicas, populares e recreativas.

Atividades diversas são desenvolvidas em prol da cultura e da arte pela Lira Santa

Rita,  fortalecendo  a  manutenção  da  cultura  popular  local.  Entendemos  que  tais

atividades melhoram a qualidade de vida da comunidade e, por reflexo, da população

mineira.

A Lira Santa Rita,  com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí,  preenche
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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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.336/2013

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Itararé, com sede no Município de

Tocantins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Itararé, com sede no

Município de Tocantins.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Esporte Clube Itararé, fundado em 27 de outubro de 1935, é uma

sociedade civil,  desportiva e recreativa,  sem fins  lucrativos,  constituída por tempo

indeterminado e com sede no Município  de  Tocantins.  O clube possui  estádio de

futebol  e  tem  como  finalidades  organizar,  patrocinar,  promover,  estimular  e

desenvolver todas as modalidades de esporte de caráter amador e atividades sociais,

culturais  e  recreativas,  como danças,  festas,  recepções,  apresentações  de teatro,

conferências, recitais, desfiles e outras. Sua diretoria nada recebe pelo exercício de

suas funções.

Assim sendo, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.337/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cultural  Toc na Lata do Ginásio, com
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sede no município de Tocantins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Toc na Lata do

Ginásio, com sede no município de Tocantins.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação Cultural Toc na Lata do Ginásio é uma sociedade civil,

sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, com sede em Tocantins, no

Estado de Minas Gerais. Encontra-se temporariamente na Rua Dorvalina Ramos de

Oliveira, n° 42, Bairro São Gabriel, e se instalará em sede própria, na Rua Silvino

Salustiano,  também no Bairro São Gabriel.  A Associação Cultural  Toc na Lata do

Ginásio tem como finalidade gerenciar os recursos financeiros destinados às ações

do processo de formação do indivíduo; promover conscientização dos valores éticos e

morais;  apoiar,  incentivar  e  criar  atividades  que  visem  a  formação  educacional,

preservação  de  todos  valores  saudáveis,  como agente  de  mudanças,  que  busca

melhoria  contínua em todas  as  dimensões;  contribuir  para  a  boa  formação local,

incentivando o intercâmbio de grupos nas regiões e estados da Federação; promover

a busca de maior conhecimento e consequentemente participação das pessoas no

processo de superação da marginalização sociocultural da população e da maioria

em  geral;  desenvolver  esporte,  arte,  cultura,  através  do resgate  das  tradições da

cidade; promover o voluntariado, o desenvolvimento econômico e social e o combate

à pobreza entre os jovens e seus familiares; firmar termo de parceria com o poder

público, visando o fomento de suas atividades; desenvolver e incrementar ações de

assistência social diversas, visando a promoção humana; realizar outras atividades

por iniciativa própria ou em parceria com instituições afins; promover intercâmbio com

setores  da  educação  e  exercer  educação  de  base  junto  às  pessoas  sem  fazer

distinção de raça, cor, condição social, ideologia política, gênero ou credo religioso. A

associação  está  devidamente  registrada  no  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e

Documentos de Pessoa Jurídica do município de Ubá e sua diretoria nada recebe

pelo exercício de suas funções.
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Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.338/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoão e Região, com

sede no Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoão e

Região, com sede no Município de Curvelo.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Comunitária de Lagoão e Região, em pleno e regular

funcionamento desde 12/2/2009 e há mais de um ano cumprindo suas finalidades

estatutárias,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  que  realiza  atividades

concernentes  à prestação de serviços que possam contribuir  para  o  fomento e a

racionalização das explorações agropecuárias e não agropecuárias, para melhorar as

condições de vida de seus associados e o convívio entre eles e garantir melhorias

nas atividades econômicas, culturais, desportivas e sociais, entre outras.

A mencionada associação destina  a  totalidade de suas rendas ao cumprimento

gratuito de suas finalidades, não distribui seus lucros ou dividendos, nem concede

remuneração,  parcela  de  seu  patrimônio,  vantagens  ou  benefícios  sob  nenhuma

forma a dirigentes, conselheiros, associados ou instituidores.

Sua diretoria  é constituída de  membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando que desabone sua conduta. Por fim, é previsto ainda no seu estatuto que,

no  caso  de  dissolução  da  entidade,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a

entidade congênere, legalmente constituída no Estado, detentora do título de utilidade

pública estadual.

Assim, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972 de 1998, esperamos

o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.
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- 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 4.339/2013

Declara de utilidade pública a Associação Varginhense de Esporte, com sede no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Varginhense de Esporte,

com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  Associação  Varginhense  de  Esporte,  em  pleno  e  regular

funcionamento desde 18/3/2000 e há mais de dois anos cumprindo suas finalidades

estatutárias,  é  uma  instituição  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  realiza  atividades

relacionadas com a prática de esportes.

A mencionada  associação  destina  a  totalidade de suas  rendas  ao  atendimento

gratuito de suas finalidades, não distribui seus lucros ou dividendos nem concede

remuneração ou parcela de seu patrimônio, vantagens ou benefícios sob nenhuma

forma a dirigentes, conselheiros, associados ou instituidores.

Tem  por  objetivo  difundir  atividades  sociais,  cívicas  culturais  e  desportivas,

principalmente  o  futebol,  podendo  ainda  competir  em  todas  as  modalidades

esportivas, inclusive o futebol mirim.

A entidade vem exercendo um importante trabalho social na comunidade, inclusive

com participação nos campeonatos municipais.

Sua diretoria  é constituída de  membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando que desabone sua conduta. Por fim, é previsto ainda no seu estatuto que,

no caso de sua dissolução,  os  bens  remanescentes serão destinados a  entidade

congênere, legalmente constituída no Estado, detentora do título de utilidade pública

estadual.

Assim,  por  preencher  a  entidade  os  requisitos  da  Lei  nº  12.972,  de  1998,
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esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.340/2013

Altera a Lei nº 11.685, de 16 de dezembro de 1994, que declara de utilidade pública

o Asilo São Vicente de Paulo de Araxá, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei nº 11.685, de 16 de dezembro de 1994, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Recanto do Idoso de São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Araxá.".

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Bosco

Justificação:  A associação Asilo  São Vicente de Paulo de Araxá teve seu nome

modificado  pelos  seus  associados  em  2008.  Desde  então  passou  a  se  chamar

Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo. A presente proposição visa adequar a lei

de  declaração  de  utilidade pública  à  nova realidade.  Os  requisitos  necessários  à

declaração  de  utilidade  pública  permanecem  cumpridos,  conforme demonstram  o

estatuto social e o atestado de funcionamento da entidade. Além disso, a alteração do

nome está registrada na ata da respectiva reunião de alteração do estatuto social.

Diante disso, apresento o projeto ao conhecimento 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 4.341/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras do serviço de telefonia

móvel manterem postos de atendimento presenciais em localidades com população

acima de vinte mil habitantes.

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

serviço  de  telefonia  móvel  manterem  postos  de  atendimento  presenciais  em

localidades com população acima de vinte mil habitantes.

Art. 2º - Ficam as empresas operadoras de telefonia móvel obrigadas a manter em

funcionamento escritório ou loja, com endereço fixo, para atendimento de clientes e

usuários, nas cidades com população acima de vinte mil habitantes localizadas dentro

de sua área de concessão.

Art. 3º - As unidades de atendimento definidas no art. 2º desta lei deverão estar

preparadas para atender os usuários ou clientes no prazo máximo de trinta minutos.

§ 1º - O controle do prazo de atendimento de que trata o “caput” deste artigo será

realizado por meio da emissão de senhas numéricas, onde constará:

I - número da senha;

II - data e horário da chegada do cliente.

§ 2º - Será garantido atendimento preferencial e exclusivo aos idosos, às gestantes,

às pessoas com deficiência e às que estejam com crianças de colo, também por meio

de senha numérica.

Art.  4º  -  As  empresas  operadoras  de  telefonia  deverão  promover  adequações

técnicas e arquitetônicas nos postos de atendimento de que trata esta lei para permitir

o acesso de pessoas com deficiência.

Art.  5º  -  Os  locais  para  atendimento  de  que  trata  o  art.  2º  desta  lei  deverão

funcionar em horário comercial, cabendo-lhes receber as reclamações e denúncias

que venham a ser feitas por clientes e usuários contra os serviços ou atendimentos

oferecidos pelas empresas.

Parágrafo único - As reclamações e denúncias de que trata o “caput” deste artigo

deverão ser obrigatoriamente protocoladas, no ato do recebimento, por funcionário

devidamente identificado.

Art. 6º - Não ficam dispensadas do cumprimento das determinações desta lei as

empresas que possuam sistema de teleatendimento.

Art. 7º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

sanções:

I - advertência;
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II - multa de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

CPI da Telefonia

Justificação: Sabedores que somos de que todos os cidadãos precisam de respeito

e dignidade, é relevante falar sobre o atendimento precário prestado, em todo o país,

pelas  empresas  de  telefonia,  fixa  ou  móvel,  sobretudo  pela  falta  de  escritórios

próprios para atendimento aos problemas, de toda ordem, que ocorrem o tempo todo.

Em  razão  disso  apresentamos  este  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade de as empresas de telefonia,  fixa ou móvel,  manterem escritórios

para atendimento presencial em cidades com população acima de 20 mil habitantes.

Destaque-se o fato de que os consumidores e clientes precisam de atendimentos

que muitas vezes não podem ser prestados através de “call centers”, com atendentes

que,  em  muitos  casos,  não  estão  adequadamente  preparados  para  oferecer

respostas ou soluções.

A verdade é que, muito embora as empresas venham buscando modernizar seus

sistemas  de  atendimento,  bem  se  vê  que  as  investidas  nesse  sentido  têm  se

mostrado insuficientes, haja vista o fato de o recorde de reclamações no Procon, em

todo o país, pertencer a essas empresas e seus serviços.

Nas  cidades  com  número  significativo  de  habitantes,  significativo  também  é  o

aumento, ano a ano, do número de usuários de telefones, o que se configura como

grande avanço para o Brasil. A expansão desses serviços é, sem a menor dúvida, um

grande  passo  para  o  crescimento  e  desenvolvimento  nacional.  Entretanto,  os

transtornos  que  o  atendimento  “on-line”  encerra  são  responsáveis  por  grandes

incômodos para  a população em geral,  que não tem a quem recorrer  quando da

ocorrência de problemas, que são muito comuns.

Com a reabertura  de  escritórios  para  atendimento  direto  ao  consumidor,  esses

problemas seriam bem menores,  pois haveria uma resposta mais imediata para o

cliente, que desempenha o papel fundamental no crescimento da economia.

Outro aspecto importante é que, com a demissão e dispensa de funcionários sob a

alegação de modernidade no atendimento, as empresas de telefonia desobedecem
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regulamentos da Anatel, que determinam o “atendimento pessoal, interativo, diuturno

e  gratuito  aos  consumidores/usuários”,  assim  como  ao  Código  de  Defesa  do

Consumidor.

Destaque-se ainda o  fato de que o Ministério  Público tem proposto  ações civis

públicas em diversos estados contra as empresas que vêm violando os direitos dos

consumidores e usuários forçados a se submeter aos atendimentos eletrônicos.

Este projeto de lei tem o objetivo de desencadear uma série de ações que estamos

e  vamos  continuar  adotando  em  prol  dos  cidadãos,  a  fim  de  garantirmos  o

cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Assim, peço o apoio dos nobres

parlamentares desta Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.342/2013

Obriga as operadoras de planos de saúde a avisar prévia e individualmente aos

seus clientes sobre o descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clínicas e

laboratórios no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as operadoras de planos de saúde que atuam no âmbito do Estado

de  Minas  Gerais  obrigadas  a  notificar  prévia  e  individualmente  aos  seus  clientes

sobre o descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clínicas e laboratórios.

§  1º  -  A  comunicação  se  dará  no  prazo  mínimo  de  24  horas,  anteriores  ao

descredenciamento de que trata este artigo.

§  2°  -  As  informações  de  que trata  este  artigo  poderão  ser  encaminhadas  por

qualquer meio que assegure ao consumidor o seu recebimento, vedada a utilização

exclusiva de comunicação verbal.

Art. 2º - O descumprimento ao que preceitua a presente lei acarretará multa a ser

determinada em futura regulamentação e cobrada em dobro em caso de reincidência.

Art.  3º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Luiz Henrique

Justificação: É fundamental frisar que as operadoras de planos de saúde atuam no

descredenciamento da sua rede de atendimento sem prestar previamente aos seus

clientes informações sobre a medida.

Recentemente,  a  terceira  turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  se  manifestou

postulando sobre a obrigatoriedade de os planos de saúde prestarem informações

sobre o descredenciamento individualmente aos seus consumidores.

Nesse sentido,  apresento  este  projeto  visando instituir  no  âmbito  do  Estado de

Minas Gerais regulamentação quanto às informações prestadas aos consumidores,

devendo tais informações serem fornecidas previamente ao descredenciamento e em

prazo hábil, para não causarem aos consumidores interrupções em seus tratamentos,

gerando enormes prejuízos à sua saúde.

Diante da significativa propositura, peço aos nobres pares a sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Gilberto

Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 725/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.343/2013

Dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais aos oficiais de justiça avaliadores

do Poder Judiciário do Estado, aos oficiais de justiça avaliadores Federais da Justiça

do Trabalho e da Justiça Federal e aos oficiais de justiça militar federal lotados no

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os oficiais de justiça avaliadores do Poder Judiciário do Estado, os oficiais

de justiça avaliadores federais da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal lotados no

Estado e  os  oficiais  da  justiça  militar  federal  lotados  no Estado  ficam isentos do

pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação  - ICMS  -,  do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores  -

IPVA - e da Taxa de Licenciamento incidentes sobre os veículos automotores de sua

propriedade utilizados para o desenvolvimento das atividades relacionadas com suas
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atribuições legais.

§ 1° - A isenção a que se refere o “caput” é limitada a, no máximo, um veículo de

propriedade do beneficiário, cadastrado para esse fim nos órgãos competentes.

§ 2° - A isenção prevista no “caput” estende-se aos veículos sujeitos ao regime de

arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, cuja utilização atenda às condições

previstas neste artigo.

Art. 2° - Os benefícios previstos nesta lei somente serão concedidos aos servidores

enquanto  estiverem  em  atividade  e  no  efetivo  cumprimento  de  suas  atribuições

legais.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo obrigado a indicar a medida de compensação para

a isenção prevista nesta lei, nos termos do art. 14 da Lei Complementar n° 101, de

2000, bem como, para a concessão do benefício fiscal relativo ao ICMS, a realizar

convénio com o Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, de acordo com

art.  155,  §  2°,  incisos  VI  e XII,  da  Constituição  da  República  e  com  a  Lei

Complementar n° 24, de 1975.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Os oficiais de justiça são servidores que ingressam no serviço público

pela  via  do  concurso  público  (art.  37,  II,  da  Constituição  Federal)  e  que  se

encarregam de dar cumprimento às ordens emanadas pelos Juízes, razão pela qual

comumente são chamados de “longa manus” do magistrado, ou seja, as mãos deste.

As funções desempenhadas pelos oficiais de justiça são predominantemente de

natureza  externa,  podendo  destacar-se,  entre  outras,  as  seguintes:  citações,

intimações, notificações, penhoras, sequestros, busca e apreensão, reintegração e

imissão de posse, avaliações, condução de testemunhas, etc.

Dada a natureza externa dessas funções e a necessidade de se fazer um grande

número de deslocamentos no cumprimento das diligências, a utilização de veículo

automotor se torna indispensável no dia a dia dos oficiais de justiça. Contudo, não
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lhes são disponibilizados veículos oficiais para o cumprimento dos mandados nem é

feito reembolso compatível com as despesas com que têm de arcar em decorrência

de sua atividade e por isso precisam utilizar o seu automóvel particular a serviço do

Estado.

Recebem, destaque-se, os oficiais de justiça no Estado apenas indenização, forma

encontrada para suprir a deficiência estrutural do Estado e desonerar o orçamento

público. Fica o poder público, assim, dispensado da obrigação de adquirir veículos

oficiais e de gastar com manutenção e pessoal especializado, uma vez que transfere

esses ônus aos servidores.

Ora,  o  Estado,  em  razão  da  opção  que  fez,  eximiu-se  dos  custos  financeiros,

administrativos e trabalhistas que estariam sob sua responsabilidade caso fosse o

responsável pela aquisição e manutenção de veículos oficiais. A despesa pública teria

números expressivos.

A despeito de receberem mensalmente indenização para ajudá-los a manter o uso

do veículo em serviço, o que se verifica é que esse valor não cobre todos os gastos

suportados  pelos  oficiais  de  justiça,  tais  como:  combustível,  manutenção  (peças

mecânicas  e  mão  de  obra),  desvalorização  do  automóvel,  seguro,  pedágio,

estacionamento  e  outros.  Não  é  incomum  os  oficiais  de  justiça  precisarem  tirar

dinheiro do seu próprio bolso para cumprir a determinação judicial. Nesse contexto,

esta proposta tem como objetivo minimizar os custos suportados pelos oficiais de

justiça com os seus veículos, no desempenho das atividades externas relacionadas

ao cumprimento de mandados judiciais.

Ademais, não há dúvida de que o automóvel particular do oficial de justiça colocado

a  serviço  do  Estado deve ser  reconhecido  como um dos  meios  que garantem a

celeridade de tramitação dos processos judiciais (art. 5° da Constituição Federal) e de

que a isenção do ICMS e do IPVA e da Taxa de Licenciamento reverte em benefício

da coletividade, que usufrui de um serviço mais célere, eficiente e de menor duração.

Por oportuno, cabe revelar a função social dos benefícios fiscais, que não configura

tratamento  diferenciado entre  pessoas,  coisas e  situações.  No cenário  exposto,  a

proposta de isenção caminha em direção ao interesse público, trilha em direção à

justiça fiscal.  Não se traduz a proposta em privilégio odioso. Ao contrário, carrega
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como  fundamento  constitucional  de  validade  a  superação  das  diferenças  para  o

alcance da verdadeira e essencial isonomia.

Este projeto de lei não busca beneficiar determinada categoria de servidores em

função do cargo, mas, sim, reconhecer as peculiaridades de fato e de direito que

circunscrevem a realidade dos oficiais de justiça.

Esclarece-se  ainda,  quanto  à  renúncia  fiscal,  que  esta  seria  compensada  pelo

aumento  da  arrecadação  decorrente  da  melhoria  dos  serviços  de  execução  e

penhoras  fiscais  e  da  própria  arrecadação  do  ICMS.  Além  disso,  ao  deixar  de

disponibilizar carros oficiais para a execução de mandados, continuará o Estado a

beneficiar-se de considerável redução nas despesas públicas.

No aspecto financeiro e orçamentário, a isenção acarretará uma pequena redução

na  arrecadação,  não  afetando  as  metas  de  resultado  fiscal  estabelecidas  na  lei

orçamentaria.  Isso porque o número de contribuintes a que se aplicam os termos

dessa proposta é bastante reduzido.

Assim,  porque  a  aprovação  desta  proposta  se  harmoniza  com  os  princípios

constitucionais  da  celeridade,  da  agilidade  e  da  eficiência,  que  permanecerão

prestigiados, e com a atual noção de atividade jurisdicional ininterrupta, que passou a

exigir  que todos os servidores do Poder Judiciário  caminhem em direção a esses

novos rumos, apresentamos este projeto.

Nessa esteira, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 872/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.344/2013

Acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que

estabelece normas para facilitar  o acesso das pessoas com deficiência física aos

edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição

Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, o
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seguinte inciso XIII:

“Art. 3º - (...)

XIII - Caixas eletrônicos adequados à utilização por pessoa em cadeira de rodas ou

de baixa estatura.”.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto é de suma importância, pois visa obrigar a rede bancária

do  nosso  Estado  a  disponibilizar  caixas  eletrônicos  adaptados  às  pessoas  com

deficiência física e de baixa estatura.

Os  caixas  eletrônicos  adaptados  deverão  prestar  os  mesmos  serviços  que  os

convencionais e deverão atender as necessidades das pessoas que se locomovem

com cadeira de rodas ou que tenham baixa estatura, facilitando, assim, o acesso ao

teclado e ao visor do caixa.

Este projeto resulta da constatação de que, no Brasil, as pessoas com deficiência

são submetidas diariamente a uma série de restrições no convívio social. São poucos

os estabelecimentos que se lembram delas ao programar seus serviços.

Diante do exposto, ´conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste

projeto de lei,  que facilitará a vida dessas pessoas, oferecendo a elas tratamento

digno, conforme assegurado pela Constituição Federal.

- 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 4.345/2013

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Grêmio Azul Futebol Clube,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Grêmio Azul

Futebol Clube, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Sargento Rodrigues
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Justificação:  A Associação  Desportiva  Grêmio  Azul  Futebol  Clube,  em  pleno  e

regular  funcionamento  desde  15/11/94  e  há  mais  de  dois  anos  cumprindo  suas

finalidades  estatutárias,  é  uma  instituição  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  realiza

atividades relacionadas com o esporte.

A mencionada  associação  destina  a  totalidade de suas  rendas  ao  atendimento

gratuito de suas finalidades, não distribui seus lucros ou dividendos nem concede

remuneração ou parcela de seu patrimônio, vantagens ou benefícios sob nenhuma

forma a dirigentes, conselheiros, associados ou instituidores.

Tem  por  objetivo  difundir  atividades  sociais,  cívicas,  culturais  e  desportivas,

principalmente  o  futebol,  podendo,  ainda,  competir  em  todas  as  modalidades

esportivas amadoristas especializadas,  inclusive o futebol feminino, nos termos da

legislação vigente.

A Associação Desportiva Grêmio Azul vem exercendo um importante trabalho social

na  comunidade,  mantendo  escolinha de futebol  em  todas as categorias  de  base,

inclusive com participação nos campeonatos municipais. Sua Diretoria é constituída

de membros de reconhecida idoneidade moral, nada constando que desabone sua

conduta. Por fim, é previsto ainda no seu estatuto que, no caso de dissolução da

entidade,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  entidade  congênere,

legalmente constituída no Estado, detentora do título de utilidade pública estadual.

Assim, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972 de 1998, esperamos

o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.346/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Mantenedora  da  Guarda  Mirim  de

Janaúba, com sede no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mantenedora da Guarda

Mirim de Janaúba, com sede no Município de Janaúba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Luiz Henrique

Justificação:  A Guarda  Mirim  de  Janaúba  desenvolve  um  brilhante  trabalho  no

município, fomentando a inclusão social de adolescentes, buscando sua qualificação

pessoal e profissional e direcionando-os para um futuro digno, com respeito às leis e

autoridades  constituídas,  justiça  e  disciplina,  e  a  promoção  do  bem-estar  das

pessoas.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para 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 4.347/2013

Dá  a  denominação  de  Hemonúcleo  Dr.  Tufi  Nicolau  Tahan  ao  hemonúcleo

localizado no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominado  Hemonúcleo  Dr.  Tufi  Nicolau  Tahan  o  hemonúcleo

localizado no Município de Ituiutaba.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Romel Anízio

Justificação: Esta proposição tem por objetivo dar a denominação de Hemonúcleo

Dr. Tufi Nicolau Tahan ao hemonúcleo localizado no Município de Ituiutaba.

Dr. Tufi Nicolau Tahan nasceu no dia 10 de outubro de 1930, em Veríssimo, Minas

Gerais,  oriundo  de  família  humilde  e  descendente  de  imigrantes  sírio-libaneses.

Graduou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, tendo

sido aluno da primeira turma constituída.

Sempre em busca do saber, acompanhava de forma voluntária o Sanatório Espírita

de  Uberaba,  prestava  assistência  em  postos  de  saúde  da  cidade  e  auxiliava  o

professor Dr. Adib Jatene em cirurgias experimentais em cães.

Foi ativista no processo de federalização da Faculdade de Medicina de Uberaba,

junto a outros colegas, exigindo de Juscelino Kubitschek o atendimento do pleito, o
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que ocorreu logo em seguida.

Após a conclusão do curso, mudou-se para Ituiutaba, atendendo inicialmente no

Hospital  Santa Cecília,  como voluntário,  e tornou-se assistente direto do Dr. Darci

Furtado. Participou da fundação do primeiro posto de saúde de Ituiutaba e, em março

de 1964, junto com Dr. Omer Yunes, fundou o Hospital Nossa Senhora da Abadia,

adaptando as instalações médicas numa antiga pensão. Exercia medicina de primeira

qualidade, apesar das precárias condições, com ética e competência, atendendo toda

a população independentemente de pagamento.

Atuou como médico nas áreas de cirurgia, clínica médica, pediatria e obstetrícia,

atendendo toda a região. Em parceria com o Dr. Omer Yunes, criou o primeiro banco

de sangue de Ituiutaba, fazendo a triagem e o cadastro de potenciais doadores, a

armazenagem do material recolhido e a convocação da população para a realização

de doação, que em troca recebia serviços de saúde gratuitos.

Diante  do  que  foi  relatado  sobre  a  vida  do  Dr.  Tufi  Nicolau  Tahan,  com  suas

importantes  realizações  em  prol  da  comunidade  de  Ituiutaba  e  região,  fica

evidenciado que é merecida e justa a homenagem que lhe prestamos por meio desta

proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.348/2013

Declara de utilidade pública a Associação Artística e Assistencial Glenda Linhares -

AGL -, 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 Artística e Assistencial

Glenda Linhares - AGL -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Duilio de Castro

Justificação:  A  Associação  Artística  e  Assistencial  Glenda  Linhares  tem  por

principais objetivos promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos
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relativos  ao meio ambiente,  ao patrimônio artístico e cultural,  aos direitos  sociais,

artísticos  e  humanos  dos  povos;  efetivar  a  responsabilidade  que  lhe  cabe  nos

cuidados e proteção da saúde individual  e coletiva;  promover  projetos artísticos e

assistenciais e ações que visem a preservação e recuperação de áreas degradadas

no meio ambiente e rural, bem como a proteção da identidade física, social e cultural

de agrupamentos urbanos com recursos próprios ou advindos de convênios ou outras

formas jurídicas possíveis; estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre

os diferentes segmentos sociais, participando junto de outras entidades de atividades

que visem interesses comuns.

Para validar a declaração de utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos

nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.349/2013

Institui a gratuidade para a gestante a partir do quinto mês de gestação no sistema

de transporte público coletivo metropolitano intermunicipal do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  - Fica instituída  a gratuidade para a gestante a partir  do quinto mês de

gestação no sistema de transporte público coletivo metropolitano intermunicipal  do

Estado.

Art. 2º - A gratuidade que trata esta lei será comprovada mediante a apresentação

do cartão pré-natal devidamente anotado e de documento de fé pública com foto da

beneficiária.

Art. 3º - Os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, identificarão no cartão

pré-natal o período de que trata o art. 1º desta lei, de maneira a elucidar as dúvidas

existentes entre meses e semanas na contagem de tempo da gestação.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  O sistema jurídico pátrio  tem destinado proteção especial  à  família
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desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Esta tutela se reflete nos arts.

7º, XVIII, 201, II, e 227, §1º, II, da Carta Magna, e no art. 10, II, “b”, do ADCT no

tocante  aos  direitos  da  gestante.  Essas  garantias  visam  proteger  a  genitora  e  o

nascituro, que também possui guarda jurídica especial da legislação civil (art. 2º do

Código Civil). O ECA (Lei 8.069, de 1990) ainda ratificou todo o cuidado normativo

conferido às gestantes nos arts. 8º e 10º.

Assim, a maternidade recebe normatização especial e privilegiada pela Carta de

1988, autorizando condutas e vantagens superiores ao padrão deferido ao homem e

mesmo à mulher que não esteja vivenciando a situação de gestação e recente parto.

No âmbito do Estado, mais especificamente, a Carta Mineira em seu art. 2º, inciso

VII, demonstra que o legislador entende que a saúde e assistência à maternidade

devem ser objetivos prioritários do Estado. A importância dada a esse momento da

vida da mulher demonstra claramente o desejo do legislador federal em dar maior

destaque e qualidade à saúde da gestante.

É o que resulta da leitura combinada de diversos dispositivos, como o art. 7º, XVIII

(licença à gestante de 120 dias), art. 226 (preceito valorizador da família), e inúmeras

normas  que  buscam  assegurar  um  padrão  moral  e  educacional  minimamente

razoável à criança e adolescente (art. 227, CF/1988).

Cabe destacar que o direito brasileiro não protege somente a vida consolidada, mas

também a potencialidade da vida, ou seja, a probabilidade de que o feto, ainda no

ventre da mulher, venha a se tornar um ser humano. Por tal motivo, este projeto de lei

é tão importante.

Com vistas às precauções mais intensas e não mais importantes que outras nessa

fase, busca-se auxiliar as gestantes na locomoção, em especial naquela necessária

ao atendimento médico inerente à sua condição peculiar, entre outras situações, de

tal forma que a saúde da mulher nesta fase da vida seja ainda mais valorizada.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.350/2013

Acrescenta parágrafo único ao inciso II do art. 64 da Lei nº 14.310, de 19 de junho
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de 2002.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O inciso II  do art.  64 da  Lei  nº  14.310,  de 19 de junho de 2002,  fica

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 64 - (...)

II - (...)

Paragrafo único - São transgressões que afetam a honra pessoal e o decoro da

classe:

I - praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da

cidadania  e  dos  direitos  humanos,  devidamente  comprovado  em  procedimento

apuratório;

II - concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime

doloso,  devidamente  comprovado  em  procedimento  apuratório,  que,  por  sua

natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos

militares;

III - faltar, publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal,

dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal  e o decoro da

classe;

IV  -  exercer  coação  ou  assediar  pessoas  com  as  quais  mantenha  relações

funcionais;

V  -  fazer  uso  do  posto  ou  da  graduação  para  obter  ou  permitir  que  terceiros

obtenham vantagem pecuniária indevida.”.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Cabo Júlio

Justificação:  Como  é  do  conhecimento  de  todos,  os  atos  praticados  pela

administração pública devem estar em consonância com a lei,  mais  precisamente

com a Carta da República, sob pena de se tornarem nulos de direito.

Partindo-se dessa premissa, é imperioso que tais atos sejam alvo de controle e

fiscalização por parte do Poder Legislativo.

Para o exercício de tal controle, faz-se necessária a tipificação das transgressões
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disciplinares previstas no art. 64, II, da Lei nº 14.310 (Código de Ética dos Militares

Estaduais). Em um regime democrático de direito, é inaceitável que, nos processos

administrativos,  impere  a  subjetividade,  rasgando  a  nossa  Carta  Magna  e,  pior,

permitindo que casos semelhantes sejam julgados de forma diferenciada e que os

critérios para punição ou abertura de processos que podem resultar em demissão se

baseiem  em  conjeturas  ou  avaliações  pessoais,  e  não,  no  ordenamento  jurídico

vigente.

Lamentavelmente tem-se verificado que os Processos Administrativos Disciplinares

- PADs - instaurados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar, por força

de lacuna legislativa, não estão em consonância com a lei, deixando ao bel-prazer

dos Comandantes a definição do conceito de afronta à honra pessoal e ao decoro da

classe.

Essa indefinição vem trazendo insegurança jurídica aos militares e, mais, em vários

casos estaria causando danos irreparáveis à vida dos militares,  ocasionando uma

corrida ao Judiciário para a reparação das ilegalidades e determinando muitas vezes

a anulação das punições por falta de definição legal.

O princípio da legalidade, um dos sustentáculos da concepção de Estado de Direito

e do próprio regime jurídico-administrativo, é assim definido no inciso II do art. 5º da

Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa

senão em virtude de lei”.

Desses dizeres  decorre  a ideia de  que apenas  a  lei,  em regra,  pode introduzir

inovações primárias, criando novos direitos e novos deveres na ordem jurídica.

No  campo  da  administração  pública,  como  unanimemente  reconhecem  os

constitucionalistas e os administrativistas, afirma-se de modo radicalmente diferente a

incidência  do  princípio  da  legalidade.  Aqui,  na  dimensão  dada  pela  própria

indisponibilidade  dos  interesses  públicos,  diz-se  que  o  administrador,  em

cumprimento do princípio da legalidade, "só pode atuar nos termos estabelecidos pela

lei”.  Não  pode  ele,  por  ato  administrativo  de  qualquer  espécie  (decreto,  portaria,

resolução, instrução ou circular) nem, principalmente, por vontade própria, proibir ou

impor  comportamento a terceiro se ato legislativo não fornecer,  em boa dimensão

jurídica, amparo a essa pretensão. A lei é seu único e definitivo parâmetro.
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Temos,  pois,  que,  enquanto  no  mundo  privado  se  coloca  como  apropriada  a

afirmação de que o que não é proibido é permitido, no mundo público assume-se

como  verdadeira  a  ideia  de  que  a  administração  só  pode  fazer  o  que  a  lei

antecipadamente autoriza.

Deste modo, a afirmação de que a administração pública deve atender à legalidade

em  suas  atividades  implica  a  noção  de  que  a  atividade  administrativa  é  a

desenvolvida em nível imediatamente infralegal, dando cumprimento às disposições

da lei. Em outras palavras, a função dos atos da administração é a realização das

disposições legais,  não lhe sendo possível,  portanto,  a  inovação do ordenamento

jurídico, mas tão só a concretização de previsões genéricas e abstratas anteriormente

firmadas pelo exercente da função legislativa.

O princípio ou regra da impessoalidade da administração pública pode ser definido

como aquele que determina que os atos por ela realizados ou por  ela delegados

devem ser sempre imputados ao ente ou órgão em nome do qual se realizam e ser

ainda  destinados  genericamente  à  coletividade,  sem  consideração,  com o  fim  de

privilegiar  ou  impor  situações  restritivas,  das  características  pessoais  daqueles  a

quem porventura se dirijam. Em síntese, os atos e provimentos administrativos são

imputáveis  não  ao  funcionário  que  os  pratica,  mas  ao  órgão  ou  entidade

administrativa em nome do qual age o funcionário.

Desta  feita,  o  princípio  da  impessoalidade  busca  assegurar  que,  diante  dos

administrados, as realizações administrativo-governamentais não sejam propriamente

do  funcionário  ou  da  autoridade,  mas  exclusivamente  da  entidade  pública

responsável por elas. Custeada com dinheiro público, a atividade da administração

pública  jamais  poderá  ser  apropriada  para  quaisquer  fins  por  aquele  que  em

decorrência  do  exercício  funcional  se  viu  na  condição  de  executá-la.  É,  por

excelência,  impessoal  e  unicamente  imputável  à  estrutura  administrativa  ou

governamental incumbida de sua prática, para todos os fins que se fizerem de direito.

Por  outro  ângulo,  o  princípio  da  impessoalidade deve ter  sua ênfase não mais

colocada na pessoa do administrador, mas na própria pessoa do administrado. Passa

a afirmar-se como uma garantia de que este não pode e não deve ser favorecido ou

prejudicado, no exercício da atividade da administração pública, por suas exclusivas
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condições e características.

Jamais poderá por conseguinte um ato do poder público, atento a esse princípio, vir

a  beneficiar  ou  a  impor  sanção  a  alguém  em  decorrência  de  favoritismo  ou  de

perseguição pessoal.  Todo e  qualquer  administrado deve sempre relacionar-se de

forma impessoal com a administração ou com quem em seu nome atue, sem que

suas características pessoais, sejam elas quais forem, possam ensejar predileções

ou discriminações de qualquer natureza.

No princípio da impessoalidade se traduz a ideia de que a administração tem que

tratar a todos os administrados sem discriminações favoráveis ou desfavoráveis: nem

favoritismos nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais,

políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos

interesses sectários de facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio em causa

não é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia.

Como  forma  de  ilustrar  as  informações  acima  apresentadas,  vejamos  o  caso

ocorrido com o Cb. PM Ricardo de Oliveira Gomes, que foi submetido a PAD (Portaria

n° 2.247/05) por ter comprado por engano um veículo que teve o chassi adulterado e

toda a documentação falsificada. No caso em tela podemos verificar que o militar teve

graves  prejuízos  em  sua  carreira  profissional  e  na  vida  privada  devido  a  atos

praticados pela administração pública, que, na figura do comandante, baixou uma

portaria de PAD violando todos os princípios da administração pública. A exoneração

desse servidor foi anulada pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado por unanimidade,

por  terem os magistrados entendido  que o militar  não havia praticado crime nem

tampouco  transgressão  militar,  tendo  a  administração  castrense  exorbitado  no

conceito de quebra de decoro. Esse caso, além de trazer prejuízos ao militar, trouxe

prejuízo financeiro ao Estado.

A mudança no  referido  artigo  tem  o  condão  de  definir  quais  são  as faltas  que

comprometem  a  honra  pessoal  e  o  decoro  da  classe,  retirando  das  mãos  do

administrador  o livre  arbítrio  quanto  ao que sejam esses conceitos,  e é  condição

imprescindível  para  que os  princípios  da  administração pública  sejam respeitados

pelo administrador.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
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Segurança Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.351/2013

Altera a Lei nº 19.583,  de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre as condições

para manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de

seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 2º e o art. 3º da Lei nº 19.583, de 17 de agosto de 2011,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - O produtor que manipule ou beneficie artesanalmente leite de cabra e de

ovelha e seus derivados com finalidade comercial deverá ser registrado no Instituto

Mineiro de Agropecuária - IMA -, de acordo com regulamento específico emanado

dessa autarquia.

(...)

Art. 3º - O produtor que fornecer leite de cabra ou de ovelha para manipulação e

beneficiamento  deverá  obter  título  de  relacionamento  no  IMA,  de  acordo  com

regulamento específico emanado dessa autarquia.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 19.583, de 17 de agosto de 2011, o

seguinte § 3°:

“Art. 4º - (...)

§  3°  -  Para  fins  do  disposto  nesta  lei  poderão  ser  considerados  responsáveis

técnicos pelo estabelecimento artesanal:

I - o produtor de leite devidamente capacitado;

II - o profissional indicado por associação ou cooperativa;

III - o profissional habilitado.”.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  cadeia  produtiva  da  ovinocaprinocultura  é  constituída  por  um

conjunto de produtores de baixa escala, com apreciável nível técnico e capacidade de

agregação de valor a seus produtos. O leite de cabra e seus derivados sobressaem-
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se como alternativa para consumidores com intolerância ao leite de vaca, sendo, pois,

de grande utilidade para a nutrição infantil. Em razão de sua baixa disponibilidade no

mercado, os produtos lácteos da ovinocaprinocultura atingem preços mais elevados,

o  que  tem  gerado  um  cenário  econômico atrativo  para  o  desenvolvimento  desse

setor.  O  objetivo  das alterações propostas  é  tornar  mais  precisos,  em  termos  de

redação,  alguns  artigos  da  Lei  nº  19.538,  de  2011,  de  maneira  a  minimizar

interpretações  equivocadas.  A lei  prevê  a  adoção  de  procedimento  padrão  para

registro do produtor que manipule ou beneficie artesanalmente leite, bem como de

título  de  relacionamento.  Entretanto,  há  a  necessidade  de  criar  procedimento

específico  para  o  setor  ovinocaprinocultor,  de  maneira  a  evitar  a  adoção  de

exigências comuns para todos os estabelecimentos que manipulam leite. Contamos

com o apoio dos demais Deputados e Deputadas para a aprovação deste projeto

nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

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

REQUERIMENTOS

Nº  5.184/2013,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o Sistema Fecomércio e com o Sesc Araxá pela realização do IX

Encontro de Orquestras de Violas em Araxá, em 28 e 29/6/2013. (- À Comissão de

Cultura.)

Nº 5.185/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares da 123ª Companhia Tático Móvel  do 22º

Batalhão  de  Polícia  Militar  que  exercem  atividades  administrativas  na  referida

companhia.

Nº 5.186/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares da 123ª Companhia Tático Móvel  do 22º

Batalhão de Polícia Militar que atuaram na operação que apreendeu 5kg de pasta-

base de cocaína, 50 frascos de lidocaína, um litro de éter, materiais para prensar e

embalar drogas e 20 munições calibre .380, em 9/7/2013, no Bairro Sion, em Belo

Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.187/2013, do Deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado ao
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governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais ao Embaixador Moçambicano Murade Isaac

Miiguigy Murargy. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.188/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Contagem pelo aniversário desse município.

Nº 5.189/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Conceição do Rio Verde pelo aniversário desse

município.

Nº 5.190/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Nepomuceno pelo aniversário desse município.

(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  5.191/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de repúdio ao governo dos Estados Unidos da América pela prática de

espionagem  e  monitoramento  do  governo  do  Brasil,  do  governo  do  Estado  e,

especialmente,  dos  cidadãos  brasileiros  e  mineiros.  (-  À  Comissão  de  Direitos

Humanos.)

Nº  5.192/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Triângulo

Mineiro  e  do  Alto  Paranaíba  pedido  de  informações  sobre  o  número  total  de

solicitações de outorga de recursos hídricos em tramitação nesse órgão, o percentual

de  pedidos  por  tipo  de  outorga e  o  prazo  médio  de  avaliação dos  processos  de

outorga.

Nº  5.193/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional  de Regularização Ambiental  do Sul  de

Minas pedido de informações sobre o número total  de solicitações de outorga de

recursos hídricos em tramitação nesse órgão, o percentual de pedidos por tipo de

outorga e o prazo médio de avaliação dos processos de outorga.

Nº  5.194/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Norte de

Minas pedido de informações sobre o número total  de solicitações de outorga de

recursos hídricos em tramitação nesse órgão, o percentual de pedidos por tipo de
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outorga e o prazo médio de avaliação dos processos de outorga.

Nº  5.195/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  Regional  de  Regularização  Ambiental  do

Jequitinhonha pedido de informações sobre o número total de solicitações de outorga

de recursos hídricos em tramitação nesse órgão, o percentual de pedidos por tipo de

outorga e o prazo médio de avaliação dos processos de outorga.

Nº  5.196/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  Regional  de  Regularização  Ambiental  Central

Metropolitana pedido de informações sobre o número total de solicitações de outorga

de recursos hídricos em tramitação nesse órgão, o percentual de pedidos por tipo de

outorga e o prazo médio de avaliação dos processos de outorga.

Nº  5.197/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Leste de

Minas pedido de informações sobre o número total  de solicitações de outorga de

recursos hídricos em tramitação nesse órgão, o percentual de pedidos por tipo de

outorga e o prazo médio de avaliação dos processos de outorga.

Nº  5.198/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Noroeste

de Minas pedido de informações sobre o número total de solicitações de outorga de

recursos hídricos em tramitação nesse órgão, o percentual de pedidos por tipo de

outorga e o prazo médio de avaliação dos processos de outorga.

Nº  5.199/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Alto São

Francisco pedido de informações sobre o número total de solicitações de outorga de

recursos hídricos em tramitação nesse órgão, o percentual de pedidos por tipo de

outorga e o prazo médio de avaliação dos processos de outorga.

Nº  5.200/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional de Regularização Ambiental da Zona da

Mata pedido de informações sobre o número de solicitações de outorga de recursos

hídricos em tramitação nesse órgão, o percentual de cada tipo de outorga e o prazo

médio de avaliação dos pedidos. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)
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Nº 5.201/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  do  1º  e  do  5º  Batalhões  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que desbaratou quadrilha de tráfico de drogas que atuava no

Shopping  Xavantes  e  apreendeu  pinos  de  cocaína,  duas  armas  de  fogo  e

R$2.705,00.

Nº  5.202/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a prorrogação do prazo de

validade  do  concurso  público  para  ingresso no curso  de  formação de  oficiais  da

PMMG (edital de 2012). (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.203/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja inserido nos

anais da Casa o discurso do senador Roberto Requião intitulado "Com fogo no rabo

até preguiça corre". (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.204/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o senador Roberto Requião pelo discurso intitulado "Com

fogo no rabo até preguiça corre". (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.205/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Fundação Maurício Grabois e a Comissão da Anistia

do Ministério da Justiça pelo lançamento do livro "Repressão e direito à resistência:

os  comunistas  na  luta  contra  a  ditadura  (1964-1985)".  (-  À  Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº 5.206/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja inserido nos

anais  da  Casa  o  artigo  "Legado  de  um  comunista  da  gema",  de  Breno  Altman,

publicado na edição de 6/7/2013 da revista "Carta Maior". (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.207/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Rodrigo Pereira, diretor executivo do Metropolitan Shopping

Betim, pela inauguração do empreendimento.

Nº 5.208/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr.  Eduardo Gribel,  presidente da Tenco Shopping Centers,

pela  inauguração do Metropolitan Shopping  Betim.  (-  Distribuídos  à  Comissão de

Turismo.)

Nº 5.209/2013, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos por sua nomeação para

o cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Museus. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.210/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar que atuaram na

operação que resultou na apreensão de quadrilha que explodiu três caixas eletrônicos

e  atirou  contra  o  quartel  em  Conceição  da  Aparecida;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos

referidos militares  recompensa pelo  relevante  serviço  prestado.  (-  À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 5.211/2013,  do Deputado Antonio Lerin,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que a expressão "trabalhador

rural" seja substituída por "trabalhador em área rural" nos arts. 1º e 2º, V e parágrafo

único,  da Resolução nº 13,  de 30 de abril  de  2009,  que disciplina a emissão de

autorização  para  transporte  rodoviário  em  rodovia  administrada  pelo  DER-MG ou

transporte  intermunicipal  de  trabalhadores  rurais  no  Estado.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº 5.212/2013, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  OAB-MG  por  suas  ações  voltadas  para  a  cidadania,

mencionando-se em particular a brilhante atuação da Sra. Clara Lúcia Campos de

Siqueira na Comissão de Assuntos Previdenciários dessa entidade. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº  5.213/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à nova Mesa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa

com Deficiência de Belo Horizonte.

Nº 5.214/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Clube Soroptimista Internacional de Uberlândia pela realização

da solenidade de premiação do Programa Oportunidade para Mulheres; e com a Sra.

Luzia Neves do Nascimento, candidata vencedora, que se destacou nacionalmente

na área de educação de pessoas com deficiência visual. (- Distribuídos à Comissão

da Pessoa com Deficiência.)

Nº  5.215/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
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manifestação de aplauso à Sra. Layla Maria Fabel Gontijo por ter-se diplomado em

direito com louvor, na PUC Minas. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.216/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Capinópolis pelos 59 anos desse Município. (-

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  5.217/2013,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de  Trânsito  pedido  de  providências  para

desobrigar  os  policiais  militares  do  uso  do  cinto  de  segurança  em  viaturas  de

operações ostensivas.

Nº 5.218/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  da  12ª  Delegacia  de

Polícia Rodoviária Federal e aos policiais civis da 1ª Delegacia Regional de Polícia

Civil  que participaram em operação que culminou na prisão de três  homens pela

prática do crime de tráfico de drogas na BR-166, em Teófilo Otôni. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.219/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Paróquia São José Operário de Araguari pelos excelentes e

honrosos trabalhos oferecidos à comunidade e pela iniciativa de eventos festivos para

a promoção da fé. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  5.220/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  à  Chefia  da  Polícia  Civil  e  à

Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  pedido de informações sobre a apuração da

morte de Horácio Marcos dos Santos, ocorrida em 18/2/2013, no Município de São

João do Paraíso. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.221/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Embrapa  pelos  40  anos  de  excelentes  serviços

prestados ao desenvolvimento da agricultura  brasileira.  (-  À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 5.222/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Roberto Mundim Porto Filho por sua formatura, em julho

deste ano, no curso de medicina da UFMG. (- À Comissão de Educação.)
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Nº 5.223/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o 17º Batalhão de Polícia Militar,  de Uberlândia,  por  seus 31

anos de existência. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.224/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato do Comércio de Uberlândia por seus 70 anos de

existência. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.225/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  vigilantes  pela  passagem  do  Dia  dos  Vigilantes.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.226/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Danúbia Helena Soares Quadros por sua nomeação para

o  cargo  de  chefe  da  Delegacia  Especializada  de  Atendimento  à  Pessoa  com

Deficiência e ao Idoso.

Nº 5.227/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  Superintendência da  Pessoa com Deficiência  e  Mobilidade

Urbana da Prefeitura Municipal de Uberlândia pelo convênio firmado com a Secretaria

de Direitos Humanos da Presidência da República com o objetivo de promover  a

capacitação dos servidores públicos municipais nas questões ligadas à pessoa com

deficiência e pela realização da Oficina de Capacitação em Acessibilidade, nos dias

17, 18 e 19/7/2013. (- Distribuídos à Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 5.228/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa Conecte Tecnologias e Soluções Ambientais pelos

relevantes serviços prestados à sociedade. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.229/2013, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Luz pelos 70 anos

do Luz Rodeio Show. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.230/2013, do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita seja encaminhado à

presidente  da  República pedido  de providências  para  editar  proposição legal  que

contemple regra para desoneração da folha de pagamento especialmente do setor

varejista,  com  o  teor  do  que  dispunha  a  Medida  Provisória  nº  601/2012.  (-  À

Comissão de Turismo.)
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Nº 5.231/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Corinto pelo aniversário desse Município. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.232/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o grupo empresarial Tracbel pela conquista do primeiro lugar,

pelo quinto ano consecutivo, na categoria Máquinas e Insumos do prêmio Melhores e

Maiores de 2013 da revista "Exame".

Nº 5.233/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Batista de Oliveira por sua eleição para o cargo de

presidente  da  Associação  Brasileira  da  Indústria  de  Panificação  e  Confeitaria.  (-

Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 5.234/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Márcio Lino Fiúza, presidente do Sindicato dos Produtores

Rurais de Luz, pela realização da 70ª Exposição Agropecuária, histórica e tradicional

festa de rodeio do Brasil. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  5.235/2013,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador  do  Estado,  ao  Comando-Geral  da Polícia  Militar  e à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  com  vistas  a  solucionar

problemas de infraestrutura, falta de equipamentos e efetivo no 12º BPM/18ª RPM da

cidade de Passos.

Nº  5.236/2013,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador  do  Estado,  ao  Comando-Geral  da Polícia  Militar  e à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  com  vistas  a  solucionar

problemas de infraestrutura,  falta  de equipamentos e efetivo no Destacamento da

cidade de Itaipé. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.237/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Jarbas  Soares  Júnior  por  sua  posse  no  cargo  de

conselheiro nacional do Conselho Nacional do Ministério Público para o biênio 2013-

2015. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.238/2013, do Deputado Mário Henrique Caixa, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Clube  Atlético  Mineiro  pela  conquista  da  Copa
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Libertadores da América de 2013. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  5.239/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  2ª

Reunião Conjunta  das  Comissões de Direitos  Humanos e  de  Segurança Pública,

realizada no Município de Rio Pardo de Minas, e pedido de providências para agilizar

o inquérito  que investiga o desaparecimento de Emily Ketlen Ferrari,  ocorrido em

4/5/2013, e afastar os policiais civis Elton Reis e Samuel Castro Inácio, lotados na

Delegacia de Polícia Civil desse município, das investigações desse delito.

Nº  5.240/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador  do Estado pedido de providências para o reforço do

contingente policial civil e militar e a aquisição de novas viaturas para os municípios

que fazem fronteira com o Estado da Bahia.

Nº  5.241/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para o afastamento

dos policiais civis Elton Reis e Samuel Castro Inácio, lotados na Delegacia de Polícia

Civil de Rio Pardo de Minas, das investigações sobre o desaparecimento da menor

Emily Ketlen Ferrari, ocorrido em 4/5/2013, e cópia da documentação referente às

manifestações feitas por esses policiais na internet.

Nº  5.242/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Corregedoria  do  Sistema  de  Administração  Prisional  pedido  de

providências  com vistas  à apuração de denúncias  de  supostas  irregularidades na

gestão da Penitenciária José Maria Alkimin, nos termos da Manifestação nº 62.282,

registrada na Ouvidoria-Geral do Estado.

Nº  5.243/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon,  defensora  pública-geral  do  Estado,

cópia do relatório da visita feita pela Comissão de Segurança Pública ao presídio de

Itaúna, em 5/7/13, e pedido de providências para que se realize um mutirão carcerário

no referido presídio, com a finalidade de viabilizar assistência jurídica aos detentos na

unidade.

Nº  5.244/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que envie
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urgentemente à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de

Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário do Ministério Público

as cópias de vídeo e fotos das câmeras do "Olho Vivo" que tenham captado os atos

de repressão policial às manifestações iniciadas no dia 17/6/2013, especialmente as

ocorridas em 22/6/2013 na Av. Antônio Carlos e na altura do câmpus da UFMG, para

averiguação de possíveis irregularidades e abusos de autoridade.

Nº  5.245/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Prefeitura Municipal  de  Manhuaçu pedido  de providências  para  o

asfaltamento do trecho da estrada até a unidade da Apac desse município.

Nº  5.246/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para a construção de novo presídio na Comarca de Manhuaçu, tendo

em vista as péssimas condições do existente na região.

Nº  5.247/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Procuradoria da República de

Direitos do Cidadão em Minas Gerais e à Procuradoria Regional do Trabalho em Belo

Horizonte as  notas taquigráficas da 32ª  Reunião Extraordinária dessa comissão e

pedido  de  providências  para  a  apuração  das  denúncias  acerca  das  precárias

condições  impostas  aos  trabalhadores  inseridos  no  Projeto  Minas-Rio,  executado

pela mineradora Anglo American no Município de Conceição do Mato Dentro.

Nº  5.248/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  diretoria-geral  do  Igam  pedido  de  providências  urgentes  para  a

classificação das águas em Conceição do Mato Dentro e região, de acordo com as

demandas apresentadas pela população durante a 32ª Reunião Extraordinária dessa

comissão, realizada nesse Município.

Nº  5.249/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 32ª Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que sejam apuradas

denúncias apresentadas por cidadãos de Conceição do Mato Dentro nessa reunião,

acerca  da  reiterada  concessão  de  liminares  em  ações  de  imissão  de  posse,  a

despeito de prévia e justa avaliação das propriedades desapropriadas, bem como
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sobre o possível favorecimento da mineradora Anglo American por parte de juízes de

direito  lotados  em  comarcas  abrangidas  pelo  Projeto  Minas-Rio,  executado  pela

mencionada empresa.

Nº  5.250/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, à Coordenadoria do Centro de Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente  e  à

Coordenadoria  de  Inclusão  e  Mobilização  Sociais  do  Ministério  Público  as  notas

taquigráficas da 32ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para que sejam apuradas as denúncias apresentadas por cidadãos de Conceição do

Mato Dentro, especialmente no que se refere à atuação da Codemig em favor da

empresa Anglo  American;  ao  assédio  por  parte de  corretores a  moradores  desse

município, a fim de intermediar e facilitar a aquisição de propriedades pela empresa

mencionada, e à aquisição de terras sem o devido registro cartorial e cadastral junto

ao Incra, entre outras irregularidades.

Nº  5.251/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-Geral da Polícia Militar e

à Chefia da Polícia Civil as notas taquigráficas da 32ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão; cópia do Ofício nº 100/2013, da Sra. Beatriz Peixoto Madureira, presidente

do Conselho Comunitário  de Segurança Pública de Conceição do Mato Dentro;  e

pedido de providências para que sejam ampliados os efetivos das Polícias Militar e

Civil nesse município; seja oferecida a infraestrutura e os equipamentos necessários

para  a  atuação  desses  policiais  e  seja  esse  município  vinculado  à  3ª  Região

Integrada de Segurança Pública, com sede em Vespasiano.

Nº  5.252/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Manhuaçu, à Presidência da Câmara desse

município, ao juiz de direito da Vara de Execução Penal e ao juiz auxiliar especial da

Comarca de Manhuaçu, à Diretoria-Geral do presídio desse município e ao Comando

do  11º  Batalhão  de  Polícia  Militar  as  notas  taquigráficas  da  34ª  Reunião

Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  das

denúncias apresentadas nessa reunião sobre o presídio e a Apac de Manhuaçu.

Nº  5.253/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados  à  Defensoria  Pública-Geral  o  relatório  de  visita  dessa comissão  à

unidade da Apac e ao presídio de Manhuaçu em 9/7/2013 e pedido de providências

para a realização de mutirão carcerário da Defensoria Pública a fim de acompanhar a

execução das penas privativas de liberdade e a adoção de medidas que possam

contribuir para a redução da superlotação no referido presídio.

Nº 5.254/2013, da Comissão de Educação, em que solicita sejam encaminhados ao

governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para

correção de possíveis  injustiças  que estejam sofrendo os  professores apostilados

como superintendentes de ensino e diretores de escola e cópia de abaixo-assinado

da Sra. Maria José Toledo Barreiros e outros, lido em reunião dessa comissão em

10/7/2013.

Nº  5.255/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  presidente  da  República,  ao  Ministério  da  Justiça,  à  Secretaria

Nacional  de  Segurança  Pública  e  ao  deputado  federal  Weliton  Prado,  relator  do

planejamento e das obras do PAC do orçamento da União, pedido de providências

para  que incluam na Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  de  2014 demonstrativo  dos

recursos a serem aplicados na segurança pública.

Nº 5.256/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  lotados  no  3º

Departamento de Polícia Civil, em Vespasiano; na 3ª Delegacia Regional de Polícia

Civil, nesse município, e na Delegacia de Polícia da Comarca de Lagoa Santa, pela

participação  em  operação,  em  22  de  junho  de  2013,  para  cumprimento  de  21

mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em Lagoa Santa.

Nº  5.257/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral  de Polícia Civil  pedido de providências para a

imediata  apuração  dos  supostos  atos  de  abuso  de  autoridade  e  assédio  moral

praticados pelo delegado Ewerton Evangelista, lotado na cidade de Rio Paranaíba.

Nº 5.258/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  civis  que menciona,  lotados na 2ª  e  na 3ª

Delegacias Especializadas de Repressão Antidrogas, pela participação em operação

que culminou na prisão de três homens suspeitos de tráfico de drogas e armas no
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Centro de Belo Horizonte.

Nº  5.259/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de providências  para

apurar  denúncia  de violência policial  praticada contra Ivanilde Francisca Soares e

Gilson Moreira Francisco Soares, supostamente ocorrida no dia 16/9/2013, em Santo

Antônio do Retiro.

Nº  5.260/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador  do  Estado pedido de providências  com vistas  a  que

sejam nomeados delegados de Polícia Civil  para todos os municípios  do Alto Rio

Pardo  e  seja  priorizada  a  apuração  do  desaparecimento  da  menor  Emily  Ketlen

Ferrari, ocorrido em Rio Pardo de Minas, em 4/5/2013.

Do Deputado Fred Costa em que solicita seja alterada a Resolução nº 5.250, de 27

de  setembro  de  2001,  que  fixa  normas  sobre  a  remuneração  e  as  verbas

indenizatórias  do deputado estadual,  de forma que seja extinta a verba relativa a

auxílio-moradia. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública e

auditoria, em caráter de urgência, para debater as medidas cabíveis referentes aos

fatos denunciados quanto ao pagamento de altos salários pela Justiça Militar.  (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública

da Comissão de Transporte, em caráter de urgência, para tratar da doação de imóvel

à Escola Estadual Ordem e Progresso, objeto do Projeto de Lei nº 3.883/2013. (- À

Comissão de Transporte.)

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Alencar

da Silveira Jr.  e  Célio Moreira, Lafayette de Andrada e outros,  Sebastião Costa e

outros e Gustavo Valadares e outros, da deputada Liza Prado e da Comissão de

Direitos Humanos.

Proposições não Recebidas

- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
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REQUERIMENTO

Da deputada Luzia Ferreira em que solicita seja formulada manifestação de aplauso

ao Clube Atlético Mineiro pela conquista da Taça Libertadores da América.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  da

Pessoa  com  Deficiência,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Assuntos  Municipais,  de

Direitos Humanos e de Administração Pública e dos Deputados Tiago Ulisses, Alencar

da Silveira Jr., Celinho do Sinttrocel e Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Deputado  Hely  Tarqüínio,  que  preside  esta

reunião, deputados e deputadas desta Casa, depois de um breve recesso retornamos

hoje, num momento tão importante para o Brasil.

Antes de me manifestar sobre o principal tema que me traz a esta tribuna, a visita

do papa ao Brasil, quero lembrar que, de fato, a reforma política é uma necessidade

do  nosso  país.  Nesse  sentido,  concordo,  em  parte,  com  o  deputado  Alencar  da

Silveira Jr., quando disse que teríamos de fazer um grande mutirão, nesta Casa, em

favor da reforma política, porque a situação urge, e não é possível mais continuarmos

dessa  forma.  Isso  fragiliza  a  democracia,  o  parlamento.  As  regras  têm  de  ser

transparentes e mudadas para que tenhamos, de fato, uma representação popular;

que as lideranças comunitárias cheguem ao parlamento e a eleição não dependa

simplesmente de recurso financeiro, o que é um problema sério que todos nós, que

todos os partidos vivenciam. Não sei por que alguns partidos ainda estão resistindo a

essa reforma, necessária.

Recentemente,  chegando  a  esta  Casa,  um  brilhante  assessor,  funcionário  de

carreira,  disse  que  cada  vez  mais  pessoas  que  têm  dinheiro  chegam  a  este

Parlamento.  É  verdade.  Não  podemos  desmerecer  ninguém,  nominalmente,  mas

esse é um fato político, é uma realidade no Brasil, em Minas Gerais e nas câmaras de

vereadores, que não podemos ignorar. Temos de colocar o dedo na ferida e contribuir

para que a democracia seja fortalecida. Para isso é preciso que pessoas que têm

histórico  de  vida,  compromisso com o  País,  com o  Estado e  com os  municípios
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cheguem  ao  parlamento,  aos  governos,  sem  precisar,  necessariamente,  de  altos

valores financeiros. Era o que queria deixar registrado, presidente.

Contem com o meu apoio para, junto à Unale, termos eleições gerais, assim como

queríamos que essa ideia fosse unânime em todas as casas legislativas.  O povo

brasileiro é inteligente. Ninguém pode dizer que ele não é capaz de votar em eleições

gerais por meio da urna eletrônica - essa ideia é falsa. As pessoas são capazes de

fazer essa votação. Sabemos que, de dois em dois anos, o País para por causa das

eleições, e há os custos. Então, se houver eleições gerais de quatro em quatro anos,

de cinco em cinco anos -  dependendo da decisão da maioria -,  teremos grandes

benefícios para este país, até mesmo econômicos.

Chegou neste  Plenário  o  deputado  Cabo Júlio,  cuja  opinião não conheço,  mas

acredito que comunguemos da ideia de que é preciso haver uma reforma política. Ele

é do PMDB e compartilha dessa discussão.

Depois  de  ter  apresentado  tal  questão,  quero  aqui  lembrar  a  vinda  do  papa

Francisco ao Brasil. É uma questão de orgulho para nós, católicos, mas não só para

nós da Igreja Católica. Ele representa uma liderança mundial. Ele realmente foi aceito

e  acolhido  por  várias  religiões,  cristãs  e  não  cristãs.  Ele  tem  o  espírito  aberto.

Lembro-me  de  uma  das  imagens  em  que  ele  fala  que  precisamos  acolher  as

pessoas. “Acolher” é um termo muito forte, que diz respeito tanto à Igreja Católica

quanto ao parlamento. As pessoas precisam de ser acolhidas, devem ser recebidas,

porque elas querem ser ouvidas, querem manifestar opinião, querem participar - aliás,

recebendo, nesta Casa, o contraditório.

Então, “acolhida” é uma das palavras que temos de trazer, realmente, para a nossa

realidade.  Entre  nós,  em todas as divergências  que houver  -  elas  existem e  são

importantes porque são projetos diferenciados de partidos e de pessoas - temos de

respeitar e ter diálogo. Na política, divergir é uma necessidade, porque temos projetos

diferentes e queremos que a população os conheça e,  conhecendo-os,  faça uma

opção clara sobre qual projeto queremos para o País, para o Estado e para cada

município.

Tendo em vista esse evento, gostaria de apresentar algumas falas do papa. Ele

representou e representa a simplicidade. É uma pessoa despojada, na prática, não no
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discurso.

Além de acolher as pessoas e de defender a acolhida, na sua simplicidade, abrindo

mão de muitos privilégios, até no vestir e no uso do próprio carro - não quis um carro

de luxo, mas um carro popular -, falou a seu público da Igreja Católica que lideranças

religiosas não devem ter carrões luxuosos, mas precisam de carro. É uma coisa que

revela pé no chão.

Ele tocou em questões bem concretas. Lembro-me bem da introdução de um dos

seus discursos quando cumprimenta a nossa Presidenta, as autoridades e todos os

amigos dizendo: “Quis Deus, na sua amorosa providência,  que a primeira viagem

internacional  do  meu  pontificado  me consentisse  voltar  à  amada  América  Latina,

precisamente  ao  Brasil,  nação  que  se  gloria  de  seus  sólidos  laços  com  a  Sé

Apostólica e dos profundos sentimentos de fé e amizade que sempre a uniram de

modo singular ao sucessor de Pedro. Dou graças a Deus pela sua benignidade”.

Lembro-me bem que ele, brincando, falou que o papa é argentino, mas Deus é

brasileiro.  Realmente,  muita  gente  fala  isso,  e  eu  acredito.  Deus  é  brasileiro  no

sentido de termos no Brasil  muitos aspectos positivos. Temos riquezas; temos um

povo que está despertando para a participação; temos jovens que querem participar

mais da educação; temos grandes valores na nossa pátria e também problemas que

têm de ser resolvidos.

Diz o papa: “Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro é preciso ingressar pelo

portal do seu imenso coração” - ele fala da acolhida - “por isso permitam-me que

nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para entrar e

transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de

mais  precioso me foi  dado:  Jesus Cristo.  Venho,  em seu nome, para alimentar  a

chama de amor fraterno que arde em cada coração; e desejo que chegue a todos e a

cada um a minha saudação: a paz de Cristo esteja com vocês".  Ele fala aqui da

fraternidade, com o seu nome, Francisco, por causa de São Francisco de Assis, o

“poverello”, a humildade de São Francisco. Que não cabe só à Igreja Católica, mas a

todo cristão e a todo cidadão vivenciar os valores da fraternidade e da paz.

Podemos ver os dados. Além da clareza das suas posições em todos os momentos,

quando entrevistado pelos  jornalistas  e quando esteve junto à multidão,  veremos,
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pelos números, pela participação e pela presença, o que significou para o Brasil e

para o mundo a Jornada Mundial da Juventude neste ano de 2013.

No total, mais de 3.500.000 pessoas participaram da jornada no Rio, que contou

com eventos em Copacabana, na Quinta da Boa Vista, no Riocentro e em diversas

paróquias da cidade. A cerimônia de acolhida do santo padre, na quinta-feira, 25,

reuniu  1.200.000  pessoas  em  Copacabana,  enquanto,  na  via-sacra,  chegou  a  2

milhões na sexta-feira, 26. Na vigília, cerca de 3.500.000 jovens estiveram na praia

de  Copacabana,  e  sem  nenhum  problema  de  violência.  Sentimos  quando  há

fraternidade, quando há amor, quando há o clima de irmãos, desse sentimento de

pertencimento. Deus é nosso pai, somos todos irmãos, independentemente de credo,

de diferenças de qualquer  tipo.  Então é possível  essa vivência  fraterna.  Foi  uma

experiência concreta de que isso é possível.

Vimos que as manifestações da população, algumas vezes, são muito importantes,

mas não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, que a violência seja marca dessas

manifestações. E foi provado, com a presença da população brasileira e de outros

países, na grande maioria jovens, que é possível reunir milhões de pessoas em clima

de fraternidade e respeito mútuo. Isso foi muito forte na prática.

Foram 427 mil  inscrições de 175 países. Peregrinos inscritos com hospedagens

alcançaram  356.400,  enquanto  o  número  de  vagas  disponibilizadas  para

hospedagem chegou a 356 mil. Vejam a abertura e a acolhida do povo brasileiro.

Foram 356 mil famílias que se abriram para acolher as pessoas que vieram participar

da jornada. Isso, para nós, ficou marcado na história do Brasil e do mundo. Mais uma

vez frisamos que é uma lição também para nós, no parlamento. Se todos queremos

uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, temos de vivenciá-la primeiro entre

nós. Como disse, isso não significa falta de conflito, e conflitos de ideias e no campo

ideológico, mas uma construção em que possamos vivenciar realmente a fraternidade

entre nós. Nesse caso, reafirmamos a importância de refletirmos entre nós, por muito

tempo, o que aconteceu no Brasil.

Quero  frisar  um  outro  aspecto.  Ele  já  deixou  indicado  onde  será,  em  2016,  a

próxima Jornada Mundial da Juventude. Ela ocorrerá em Cracóvia, cidade polonesa

onde morava o beato João Paulo II, nosso falecido papa antecessor de Bento XVI.
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Então, no dia 28 ele anunciou que a próxima jornada ocorrerá na Polônia, em 2016.

Finalizando,  quero  falar  sobre  a  temática  da  juventude.  O  Brasil  é  um  país  de

jovens. Nesta Casa temos de ter também um olhar especial para a juventude, que

não  é  o  jovem  ou  o  Brasil  de  amanhã,  mas,  sim,  o  de  hoje.  Se  esses  jovens

descobrirem o sentido da vida, não teremos problemas de “crack”, de dependência

química. A prevenção significa exatamente o caminho da educação, do esporte, da

cultura e da arte para que o jovem encontre o sentido da vida, queira e sinta alegria

de viver. Num momento o papa disse: “Vocês precisam realmente assumir o desafio

de serem felizes”.  Deus nos criou para sermos felizes. Se muita gente procura a

felicidade nas drogas e no “crack” é porque não encontrou outro caminho, ou melhor,

o caminho certo da felicidade.

Precisamos ter nesta Casa um olhar prioritário para os jovens, construir juntos e

convocá-los a participar dos processos de decisão. O jovem não deve só receber as

políticas públicas, mas também participar do processo de decisão porque assim se

sentirá corresponsável, importante e útil. Dessa forma, terá um sentido para a vida e

conseguirá construir, ou seja, ser, juntamente conosco, construtor da sociedade em

que,  conforme  dissemos,  reine  o  que  todos  queremos:  fraternidade,  cidadania  e

garantia  aos  cidadãos  de  todos  os  seus  direitos,  como  alimentação,  moradia,

educação de qualidade e saúde.

Deixo aqui esta mensagem a todos que nos veem pela TV Assembleia e a todos os

parlamentares desta Casa que são tão importantes nas decisões, no que temos de

tão  importante  no  Estado  e  no  País:  a  construção  do  processo  decisório  na

democracia representativa, que precisa caminhar cada vez mais para a democracia

participativa e direta. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O deputado André Quintão* - Presidente deputado Hely Tarqüínio, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, estamos retomando hoje o trabalho parlamentar do Plenário e das

comissões.  Quero  iniciar  fazendo  este  registro  porque,  muitas  vezes,  a  opinião

pública  confunde  a  paralisação  dos  trabalhos  do  Plenário  e  das  comissões  com

férias. Então, de início, quero esclarecer que não se trata disso, pelo menos, tenho



179
____________________________________________________________________________

certeza,  para grande parte dos deputados e deputadas. Eu,  por  exemplo,  nessas

poucas semanas, realizei aproximadamente 25 conferências de assistência social nas

várias regiões de Minas. Estamos na tribuna hoje para mencionar alguns desafios

para este segundo semestre, que considero muito importantes.

No primeiro semestre, a Assembleia teve um trabalho destacado, aprovou matérias

importantes, realizou centenas de audiências, assuntos importantes foram tratados. A

nossa Comissão de Participação Popular discutiu em todo o Estado a nova norma

operacional  básica  do  Suas.  Temos hoje  a  comissão permanente  de  combate  às

drogas; a busca de mais recursos para a saúde; a Assembleia fez um giro em todo o

Estado com o processo de prestação de contas; tivemos o projeto que extinguiu o

voto secreto em todas as situações. Enfim, realizamos um trabalho muito intenso e

não será diferente neste segundo semestre.

Agora no mês de agosto, referindo-me ao trabalho da Comissão de Participação

Popular, faremos a edição final do Parlamento Jovem, coordenado pela Escola do

Legislativo, que tem interface com a Comissão de Participação Popular. Neste ano o

Parlamento  Jovem  discutiu  a  sustentabilidade  nas  cidades,  foi  uma  edição

regionalizada porque várias  câmaras municipais  se integraram na parceria  com a

PUC Minas.

Ainda em agosto,  teremos um evento internacional  muito importante,  o ciclo de

debates comemorativo dos 10 anos da Comissão de Participação Popular, quando

receberemos convidados de outras partes do mundo, de universidades estrangeiras e

brasileiras, de organizações não governamentais, técnicos da Assembleia de Minas,

deputados e deputadas, que relatarão também a nossa experiência. Os interessados

poderão acessar o “site” da Assembleia, porque as inscrições já estão abertas e o

evento se realizará no final de agosto, neste Plenário.

Outro projeto importante que será abordado neste segundo semestre é o do Código

Florestal de Minas. Trata-se de um projeto importante, que merece ser amplamente

discutido,  debatido,  buscando compatibilizar  o  desenvolvimento  econômico com  a

sustentabilidade e  a preservação ambiental,  encontrando o ponto comum, a  justa

medida entre a legislação e as necessidades ambientais e econômicas do Estado.

Há também  outros  projetos  em  tramitação  relativos  à  área  ambiental,  os  quais
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considero relevantes e importantes, cuja aceleração deve ocorrer nesta Casa. Entre

eles, destaco os que dizem respeito à preservação da Serra da Moeda e do Sinclinal

Moeda.

Temos vários projetos em tramitação. Já sugeri à direção da Casa que criássemos

um grupo de trabalho específico para que,  neste horizonte do segundo semestre,

aprovássemos  medidas  mais  duradouras  de  ocupação,  exploração e  preservação

dessa área do Vetor Sul, do Sinclinal Moeda, que vai de Belo Horizonte à região de

Congonhas. Temos ecossistemas,  nascentes e monumentos naturais da mais  alta

relevância.  É  importante  essa  pauta  ambiental  ganhar  um  destaque  no  segundo

semestre na Assembleia Legislativa. Reitero aqui um apelo a toda a direção da Casa,

aos líderes partidários, para que possamos agilizar esses projetos de lei.

Temos também a etapa final do seminário sobre mobilidade urbana. Teremos, com

certeza, a análise neste Plenário do projeto de lei que cria o fundo estadual do idoso.

Sou relator desse projeto. Pretendo apresentar um breve parecer aperfeiçoando-o.

Considero que as políticas públicas para a terceira idade, para a melhor idade, são

fundamentais  no  momento  em  que  há  uma  inversão  da  pirâmide,  quando  há

diminuição da natalidade e ampliação da expectativa de vida. Queremos uma vida

mais  longa  e  com  qualidade  para  os  idosos  no  Estado  e  em  nosso  país.

Realizaremos  também  um  ciclo  de  debates  sobre  a  temática  dos  idosos  neste

segundo semestre.

No  segundo  semestre,  teremos  o  monitoramento  das  ações  de  governo  num

formato que envolverá, de maneira efetiva, não somente a Comissão de Participação

Popular,  mas todas as comissões permanentes da Assembleia.  Destaco que será

realizado, em agosto e setembro, em alguma medida, um evento preparatório para a

revisão anual do PPAG. Essa revisão se reveste de uma importância maior na medida

em que se trata de revisão de metas para o último ano do atual governo. Será o

momento  de  fazermos  uma  análise  fria,  substantiva  e  qualificada  dos  projetos

estruturados e daqueles que ainda possam ser acelerados e aprimorados no ano de

2014. Essa revisão deverá ocorrer no final de outubro e no início de novembro, como

sempre fizemos, por meio de audiências públicas descentralizadas nas várias regiões

de Minas.
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Teremos também, óbvio, a análise da lei  orçamentária para o ano que vem. Em

tramitação,  temos  projetos  que  envolvem  os  servidores  públicos,  que  merecem

atenção  especial  da  Assembleia.  Agora,  mais  recente,  teremos  o  envio,  pelo

governador do Estado, de projetos na linha de um ajuste administrativo. Como esses

projetos foram anunciados ontem, é óbvio que seria prematuro emitir, neste momento,

qualquer  opinião  mais  pronta  e  acabada  sobre  o  impacto  e  a  viabilidade  dessas

medidas.

Queria  ressaltar  exatamente  que este  segundo  semestre  será  um  momento  de

muito trabalho, de muita ação. Também gostaria de fazer menção à importância do

semestre  para  os  municípios  mineiros,  particularmente  no  âmbito  da  política  de

assistência social.

Este  ano  entrou  em  vigor  uma  nova  norma  operacional  básica  -  NOB  -  de

assistência.  Está  havendo  reordenamento  da  política,  racionalização  no

financiamento, nova pactuação de metas com os municípios para o acompanhamento

de famílias que possuem crianças na rota de evasão escolar e usuários de drogas.

Além disso, essa NOB visa desinstitucionalizar crianças e jovens de abrigos, para a

ampliação da proteção especial e do atendimento e acompanhamento ao idoso.

Os municípios estão sendo induzidos a realizar conferências municipais, e o prazo

para isso termina agora, dia 9 de agosto. Essas prioridades deverão ser discutidas

nas Conferências dos Planos  Municipais  de Assistência  Social,  que,  por sua vez,

devem  constar  no  plano  plurianual  dos  municípios.  Cada  município  deverá

encaminhá-lo à sua respectiva câmara municipal até o final do ano. Hoje todo critério

de  repasse  de  recurso  federal  para  assistência  social  se  dá  em  virtude  dessa

pactuação de metas bastante objetivas. Neste ano já tivemos um avanço importante

nesse  sentido.  O  governo  federal  anunciou  o  aumento  de  30%  no  repasse  aos

municípios, para o piso da proteção básica da assistência social. Este ano teremos

um aumento muito importante no avanço da política pública de assistência social no

País.  Faremos  também  esse  debate  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa  e

esperamos  que  isso  ocorra  também  em  Minas  e  nos  municípios.  Esse  novo

reordenamento, essa normatização mais ousada no âmbito da assistência vai exigir

que  os  estados  também  tenham  presença  mais  ativa  na  política  pública  de
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assistência social, no que diz respeito à proteção social especial mais complexa, que

trata de  situações  mais  graves,  tais  como respeito  às  pessoas abandonadas  nas

ruas,  especialmente  idosos,  crianças  abusadas  sexualmente,  crianças

institucionalizadas  e  erradicação  do  trabalho  infantil.  Sabemos  que  às  vezes  o

município  de  pequeno porte,  principalmente,  não tem condição de enfrentar  essa

temática. Precisamos de envolvimento maior do Estado nessa construção da política

pública de assistência social, através do repasse de recursos para essa modalidade

de atendimento.

Em 2013 tivemos uma conquista importante em Minas por ação da Assembleia em

negociação  com  o  governo,  referentemente  à  antecipação  do  Piso  Mineiro  de

Assistência Social. Os 853 municípios mineiros receberão o Piso Mineiro, o repasse

do  Estado.  Sabemos  que  esse repasse  é  muito  utilizado  na proteção básica,  na

implantação dos Centros  de Referência de  Assistência Social  -  Cras.  Além dessa

conquista,  queremos  avançar  no  repasse  e  na  ação  mais  efetiva  do  Estado,  na

chamada proteção  social  especial  de  alta  e  média  complexidades.  Portanto,  este

semestre será muito  intenso.  Teremos vários  debates  políticos  nesta  Casa,  muita

atenção à revisão do PPAG, às leis orçamentárias estaduais e à Lei Orçamentária

Anual.

Como presidente da Comissão de Participação Popular  e com o apoio  da vice,

deputada Maria  Tereza,  faço  questão de convocar,  de  convidar  os  mineiros  e  as

mineiras para todo esse processo, para o Parlamento Jovem, para os 10 anos da

comissão, para o monitoramento semestral e para a revisão da lei orçamentária e do

PPAG. Dessa forma, fortaleceremos a cidadania neste estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

A deputada Maria Tereza Lara - Cumprimento o deputado André Quintão, que é

assistente social e tem como uma de suas prioridades o desempenho de um trabalho

brilhante nessa área. Hoje, estive na conferência municipal de Prudente de Morais.

Quase  todas  as  cidades  mineiras  estão  realizando  essa  conferência.  Tivemos  a

oportunidade  de  representar  a  nossa  bancada,  os  parlamentares  que  trabalham

nessa área. O momento é muito importante. Vimos em pesquisas que o IDH brasileiro
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melhorou significativamente por causa das políticas públicas sociais, embora precise

crescer ainda mais. Encerro minha fala cumprimentando também o deputado Cabo

Júlio,  que  é  um  parlamentar  muito  atuante  nesta  Casa  e  que  tem  dado  grande

contribuição.  Cumprimento  novamente  o  deputado  André  Quintão,  presidente  da

nossa comissão. Obrigada, deputado Hely Tarqüínio.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sra. Deputada, sou parlamentar do PMDB,

que nesta Casa integra um bloco com o PT e o PRB, compondo o chamado Bloco

Minas sem Censura. Em âmbito nacional, estamos coligados com o PT, temos o vice-

presidente da República e alguns ministros, apesar  de não termos os ministérios.

Fazemos parte de uma coligação nacional.

Talvez eu tenha sido o único parlamentar que não concordou com a formação do

bloco, porque achei que não era propício. Ao longo dessa formação, deputado João

Leite,  tenho  recebido  alguns  informativos  que  estão  sendo  enviados  a  todos  os

parlamentares e talvez a toda a sociedade. Confesso que, mesmo sendo deputado de

oposição - já subi em carros de som fazendo oposição ao governo, participei de uma

greve na polícia contrária ao governo -, estou assustado com a agressividade das

publicações,  que  estão  passando  do  limite,  até  porque  não  fazem  oposição  ao

governo, mas ao senador Aécio Neves. Se formos analisar eleitoralmente, ele é hoje

o único senador eleito em Minas Gerais. Os outros foram chamados como suplentes

daqueles  que  morreram.  Isso  se  chama  legitimidade.  Fico  assustado  com  essa

agressividade, mesmo não sendo da linha política do senador, pois sou do PMDB.

Ouvimos xingamentos - como estúpido, por exemplo. Temos uma foto do Aécio na

capa de um informativo,  onde está escrito:  “Estupidez também é um presente de

Deus,  mas não se pode abusar.  Papa João Paulo  II”.  A agressividade não é um

debate de ideias, e sim, de pessoas. Estão aqui: “estúpido; Aecinho minifundiário da

Folha”.  Ainda  foram  feitas  montagens:  “aeciolítico,  alucinado,  a  real  alucinação

aeciana, se beber não escreva”.

Se fosse um informativo em nome do deputado fulano ou sicrano, tudo bem; afinal,

cada um é responsável por aquilo que cria. No entanto, é em nome do bloco, e é isso

que  me  incomoda.  Não  me  lembro  de  em  nenhuma  reunião  do  bloco  termos
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publicações  com  tamanha  agressividade:  “Olha,  vamos  fazer  uma  propaganda

agressiva contra  o Aécio,  candidato à Presidência da República”.  Não me lembro

disso. Trata-se de uma decisão unilateral, mas que vai em meu nome também. Não

concordo com isso. Fiz questão de vir à tribuna desta Casa para dizer que, no meu

entendimento, a oposição ultrapassou o limite democrático, até porque a oposição é

uma mentira  nesta  Casa.  Não tem oposição aqui.  Nunca vi  oposição receber  as

emendas integralmente. Ora, oposição é só para negociar? Isso não existe.

Na verdade,  estou  bastante  incomodado  porque  faz  parte  da  democracia  fazer

oposição.  No  entanto,  agressões  pessoais,  deputado  João Leite,  que  passam do

limite,  são  inaceitáveis,  principalmente  quando  a  publicação  é  em  nome  de  21

deputados. Por exemplo, não gostaria que um xingamento, um linchamento e uma

agressividade fossem feitos  pelo  PSDB nesta Casa contra a presidenta Dilma ou

contra o vice-presidente Michel Temer. Para mim, isso beirou a baixaria política.

Gostaria de fazer uma análise. Em Minas Gerais e no Brasil  está muito clara a

polarização entre PSDB e PT, e é por essas e outras coisas que o PMDB sempre é

coadjuvante. Nas últimas duas, três eleições perdemos o governo e viemos para a

oposição. Vimos pela televisão que ofereceram o PMDB para o governo rechaça-lo.

Até esse ponto chegamos. Fico incomodado com coisas como o “Bad time”, que faz

uma montagem com as fotos do Aécio, chamando-o de estúpido, aeciolítico, coisas

desse gênero, que passam para a pessoalidade. Acho isso muito perigoso.

Deputado  João  Leite,  aprendi  que  o  adversário  de  hoje  pode  ser  o  aliado  de

amanhã,  portanto,  fico  muito  triste  com  essa  agressividade  pessoal.  Isso  não  é

institucional, não foi pautado. Achei muito feio, principalmente essas figuras.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  deputado  Cabo  Júlio.

Gostaria de registrar a minha admiração pela manifestação que V. Exa. faz com muita

coragem, se posicionando muito bem. Não posso dizer, da mesma forma como V.

Exa. não disse, que esse é um pensamento da oposição na Casa. V. Exa. sobe nesta

tribuna e coloca a sua posição de opositor, porém em outro nível.

É com muito carinho que também gostaria de registrar aqui a oposição feita pelo

deputado André Quintão e pela deputada Maria Tereza Lara, sempre respeitosa e

propositiva. Principalmente numa área em que V. Exa. é especialista, a segurança, V.
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Exa. traz uma grande contribuição ao debate na Assembleia Legislativa e ao próprio

governo.  Agora,  lamento  também  a  maneira  de  alguns  da  oposição  aqui  na

Assembleia Legislativa tratarem os adversários, como inimigos mesmo.

Nesta semana fiz uma manifestação pela rede social em relação à Presidência da

República sem desrespeitar a figura da presidente, por quem tenho todo o apreço. Fiz

uma crítica;  no entanto,  o que foi  postado na rede em relação a mim por  alguns

deputados aqui da oposição é algo absurdo. Meus filhos leram e ficaram perplexos

por causa do desrespeito. Falar que fui frangueiro a vida toda não me abala, pois é

uma brincadeira da minha vida de goleiro. Agora, a parte moral, familiar, eles invadem

tudo.  Podem,  como oposição,  dizer  tudo sobre  o  senador  Aécio  Neves,  mas ele

sempre teve uma relação com a Assembleia Legislativa, com o Parlamento e mesmo

com  a  oposição  de total  respeito.  Lembro-me,  quando o  próprio  deputado  André

Quintão propôs uma emenda a um dos projetos estruturadores do governo Aécio - eu

era o secretário de Desenvolvimento Social -, de que o governador me ligou e me

disse que queria que fosse acatado o novo projeto estruturador, que era sobre as

famílias vulnerabilizadas, um trabalho do deputado André Quintão. Essa foi a relação

do governador Aécio com a oposição, sempre lembrando a importância do debate,

mas no nível que V. Exa escolhe, não nesse aí. Tem um desses aí que diz que o

senador Aécio Neves, quando governador, desviou quatro bilhões e tanto.

O deputado Cabo Júlio* - R$4.300.000.000,00.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Quanto  será  que  foi  então  o  desvio  no

governo Itamar Franco, já que é a mesma coisa? O Tribunal de Contas disse: “O

gasto  com  saneamento  básico  pode  ser  contado  na  saúde”.  No  governo  Itamar

Franco contou-se o gasto com saneamento na saúde. A mesma coisa que o senador

Aécio Neves fez,  e eu era secretário.  O nosso governo contou o saneamento na

saúde, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado. E eles vêm dizer agora -

alguns foram secretários no governo Itamar Franco, líderes e vice-líder do governo

Itamar Franco aqui, aprovaram as contas do governador Itamar Franco sem ressalvas

- que houve desvio. Ora, o dinheiro foi o do saneamento básico.

São produções mentirosas, agressivas, os termos utilizados são chulos. V. Exa. faz

muito bem em ir à tribuna dizer que não concorda, que seu nome não deve estar aí.
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Eu diria a mesma coisa para o deputado André Quintão e para a deputada Maria

Tereza Lara: não podem estar de acordo com uma coisa dessas, que, de alguma

forma, agride a pessoa, agride o ser humano. Não estamos aqui para isso. Querem

vencer uma eleição? Vençam. Mas destruindo a imagem de uma pessoa? E isso sai

pelo Brasil.

Outro dia me encontrei, em Monte Sião, com o Oscar, meu companheiro na seleção

brasileira,  capitão da seleção. Ele me disse que gostaria  muito de votar no Aécio

Neves, mas que ele havia lido um desses negócios, que dizia que o Aécio faz à noite

não sei o quê. Eu falei: “Pois é, Oscar, se você for a Belo Horizonte, lhe dirão que seu

amigo João Leite defende bandidos. Você acredita nisso?”. Ele me respondeu: “Claro

que não, João. Conheço você, jogamos quanto tempo juntos?”. Pois, infelizmente,

algumas pessoas que estão na política querem desconstruir a imagem do outro.

O deputado Cabo Júlio* - Pessoal.

O deputado João Leite (em aparte)* - Pessoal. É como aquele jogador que está no

banco torcendo para o outro jogar  mal para ele entrar.  Pensam: “Tomara que ele

jogue mal”. Eu sempre achei que era diferente, que era preciso treinar muito para ser

melhor do que o outro. Mas esse é um pensamento para pessoas que estão próximas

de Deus, que amam as outras pessoas.

Parabéns, deputado Cabo Júlio. V. Exa. não está sozinho, há outros ao seu lado, na

oposição, que pensam como V. Exa., que respeitam o ser humano.

O  deputado  Cabo  Júlio*  -  Deputado  João  Leite,  obviamente  estamos  aqui  na

oposição,  mas  numa oposição  respeitosa,  que  sabe  conversar,  sugerir  e,  muitas

vezes, aprimorar os projetos do governo. Agora, nunca uma oposição radicalmente

contra a pessoa,  que pega a vida privada e tenta trazer para a vida política para

desconstruir. Não é assim, não deu certo: o Aécio ganhou o governo de Minas, depois

foi reeleito, elegeu o Anastasia, e perdemos nessas três vezes. Talvez seja a hora de

fazermos uma oposição construtiva, mostrar que somos melhores, mas sem invadir a

vida pessoal.

Estou muito incomodado com essas publicações. Não apareço em nenhuma delas,

porque eles me vetam. Nas publicações do “Minas Sem Censura” não aparece nada

meu, sou vetado. Talvez isso aconteça por eu não ter assinado. Acho que esse não
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era o caminho. Mas a maioria - e democracia é sempre a maioria - entendeu assim.

Então fizemos assim.

Quero fazer uma declaração muito real e verdadeira. Sei que vou ser criticado por

esse meu discurso, mas não me importo. Importo-me em estar bem, deputado João

Leite,  com  a  nossa  consciência.  Se  o  senador  Aécio  Neves  for  candidato  à

Presidência  -  e  parece  que  será  -,  contará  com  o  meu  voto  e  o  dos  meus

companheiros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Hely Tarqüínio, meu querido e

dileto amigo.

Outro dia me encontrei com o Maurinho, roupeiro do Criciúma Esporte Clube, de

Patos de Minas. Conversávamos em Criciúma sobre o Dr. Hely, o médico dos pobres,

o médico que atende nas ruas de Patos de Minas e das cidades próximas e por quem

tenho a maior admiração e o maior respeito.

Quero,  deputado  Hely  Tarqüínio,  comentar  a  decisão  do  governador  Antonio

Anastasia de fazer um enxugamento na máquina do governo do Estado de Minas

Gerais, no Poder Executivo. O governador Anastasia está na linha do ex-governador

e atual senador Aécio Neves. Ele mantém um compromisso, um pensamento, não

apenas do PSDB, mas do conjunto de partidos que apoiaram o governador Aécio

Neves e apoiam o governador Anastasia. Qual é esse pensamento? Eu e V. Exa.

fomos secretários do governador Aécio Neves. Qual era o nosso pensamento? Gastar

menos  com  a  máquina,  gastar  menos  com o  custeio,  para  termos  dinheiro  para

investir  nas  pessoas.  O  que  interessava  ao  senador  Aécio  Neves  interessa  ao

governador Anastasia e interessa à base do governo escolhida pela população de

Minas Gerais. É importante dizer isso, porque alguns gostam de dizer que estamos

obedecendo o governo. Não estamos obedecendo o governo e sim a população de

Minas Gerais, que nos elegeu no campo de apoio ao governo. A população, quando

votou no deputado Hely Tarqüínio, sabia que ele havia sido secretário do governador

Aécio  Neves  e  que  apoiaria  o  governo.  Democracia  é  assim.  Alguns  gostam  de

chegar aqui e dizer que os deputados só seguem o governo. Isso não é verdade. Nós
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estamos seguindo o povo de Minas Gerais, que diz para o deputado João Leite e

para  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  que  apoiem  o  governo,  que  ajudem  o

governo a ser vitorioso. Vitorioso para o deputado? Para mim? Não. Vitorioso para a

população  de  Minas  Gerais.  Nós  apoiamos  as  decisões  do  governador  Antonio

Anastasia. Ele vai diminuir o número de secretarias. Quando uma secretaria é extinta,

sai  o  secretário,  o secretário  adjunto,  o chefe de  gabinete,  o diretor  financeiro,  o

superintendente  e  o  superintendente  administrativo.  Há  um  enxugamento,  menos

gasto com a máquina. Assim sobra mais dinheiro para que o governante invista nas

pessoas. É isso que defendemos. É essa a ideia.

Hoje  podemos  perfeitamente  fazer  uma comparação  do  governo  do  Estado  de

Minas Gerais com o governo federal. Enquanto Minas Gerais terá 17 secretarias, o

governo federal têm 39 ministérios.

Olhem o peso do custeio, que está posto nas costas do brasileiro, que acordou hoje

pela manhã,  tomou o seu leite,  o seu café.  Refiro-me ao café homenageando os

deputados Antônio Carlos Arantes e Hely Tarqüínio. Então, retomando, tomou o café,

escovou os dentes e pagou, praticamente, quase 50% de impostos ao fazer isso.

Esse governo federal gasta muito e mal.  Hoje podemos fazer uma comparação.

Imaginem a quantidade de cargos, pois são mais de 22 mil ocupados no governo

federal. Do outro lado, estamos vendo Minas Gerais procurando gastar menos com a

máquina, com o custeio para usar esse dinheiro na educação, na saúde, nas políticas

para as nossas crianças, para a segurança pública. É isso que tem de acontecer.

Já estou encerrando, para não tomar muito o tempo e também não usar  mal a

benevolência do presidente Hely Tarqüínio. Quero dizer que tenho o maior apreço à

ligação da política do trabalho com a da assistência social. Vejo o trabalho e o lazer

como  instrumentos  importantes  para  o  resgate  da  pessoa  vulnerável.  É  muito

importante que se dê às pessoas a possibilidade de mudança. Quando se junta a

política do trabalho com a de assistência social, tem-se a possibilidade de obter os

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador e de poder qualificar  e capacitar  a

pessoa. Está aqui o José Rodrigues Machado, que foi diretor de um centro público de

promoção  do  trabalho  e  nos  acompanha  aqui  hoje.  Lá  reunimos  tudo  isso:  a

possibilidade  de  a  pessoa  carente,  vulnerável  ter  qualificação,  capacitação  e
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ingressar  no  mundo  do  trabalho,  fazendo-se  a  transposição  da  vida  de

vulnerabilidade para a vida de alguém empreendendo cidadania completa. Hoje tive a

oportunidade de falar  com o governador  Antonio Anastasia e disse a S. Exa.  que

gostei especialmente da união do trabalho com a assistência social. É fundamental

que aconteça isso.

Portanto,  presidente  Hely  Tarqüínio,  imagino  que  o  deputado  Antônio  Carlos

Arantes, nosso representante do café, deve estar preocupado neste momento, pois,

infelizmente, esse café tão especial para nós é tão esquecido, notadamente, pelo

governo federal. Mas temos V. Exa. sempre lutando aqui. Assim, quero falar do nosso

apoio a essa iniciativa do governo de Minas. Espero que venham outras para que

tenhamos  uma  máquina  cada  vez  mais  enxuta  e  com  mais  recursos  para

investimento na vida das pessoas em Minas Gerais.

Muito obrigado, deputado Hely Tarqüínio. Receba do deputado João Leite toda a

nossa admiração.

O presidente - Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.239 a 5.241, 5.244 a

5.253 e 5.259 e 5.260/2013, da Comissão de Direitos Humanos; 5.242, 5.243 e 5.255

a 5.258/2013, da Comissão de Segurança Pública; e 5.254/2013, da Comissão de

Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas
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nesta  reunião  pelas  Comissões  da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  14ª

Reunião  Ordinária,  em  11/7/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.123/2013,  do  deputado

Adalclever Lopes; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária,

em 10/7/2013, do Requerimento nº 5.050/2013, da deputada Liza Prado; de Assuntos

Municipais - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 16/7/2013, dos Requerimentos

nºs  5.013  e  5.049/2013,  do  deputado  Fábio  Cherem,  5.144/2013,  do  deputado

Sargento  Rodrigues,  e  5.149/2013,  do  deputado  Bosco;  de  Direitos  Humanos  -

aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 17/7/2013, do Requerimento nº 5.131/2013,

da deputada Luzia Ferreira; e de Administração Pública - aprovação, na 6ª Reunião

Extraordinária,  em  11/7/2013,  dos  Requerimentos  nºs  4.824/2013,  do  deputado

Celinho do Sinttrocel, e 4.879/2013, do deputado João Vítor Xavier (Ciente. Publique-

se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, o requerimento contido na Mensagem nº 477/2013, do

Governador  do  Estado,  em  que solicita  a  retirada  de  tramitação  da  Indicação  nº

75/2013  (Arquive-se  a  indicação.);  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do

Regimento Interno, os requerimentos dos deputados Sebastião Costa e outros em

que solicitam a convocação de reunião especial para comemorar os 250 anos de

nascimento  do  Patriarca  da  Independência,  José  Bonifácio  de  Andrada  e  Silva,

Lafayette de Andrada e outros em que solicitam a convocação de reunião especial

para  homenagear  o  Hospital  Socor  pelos  45  anos  de  sua  fundação  e  Gustavo

Valadares  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para

homenagear a Cenibra pelos 40 anos de sua fundação.

Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita

sejam  encaminhados  ao  presidente  da  54ª  Subseção  da  OAB-MG,  ao  diretor

executivo da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados e ao presidente

da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, todos do Município de

Manhuaçu,  as notas taquigráficas da 34ª  Reunião Extraordinária  dessa comissão,

realizada em 9/7/2013,  e  pedido  de providências  para  a apuração das denúncias
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sobre o presídio e a Apac desse município apresentadas nessa reunião. Em votação,

o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  da  deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  ao  presidente  do  INSS

informações sobre o Processo Administrativo nº 31/509.007.569-3, que constatou a

inexistência de incapacidade para o trabalho ou a inexistência de deficiência com

data  da  cessação  do  benefício  do  Sr.  Sebastião  José  da  Silva.  Em  votação,  o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  dos  deputados  Alencar  da  Silveira  Jr.  e  Célio  Moreira  em  que

solicitam a constituição de comissão especial para, no prazo de 60 dias, prorrogável

por  igual  período,  proceder  a  estudo sobre  a  Justiça  Militar  Estadual,  abordando

temas  como  organização,  competência,  recursos  humanos,  volume  de  trabalho,

remuneração,  eficiência,  papel  social,  impacto  de  suas  ações  e  necessidade  ou

conveniência de sua manutenção.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os

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

Cumpra-se.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 6, 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

6/8/2013.). Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/8/2013, as seguintes comunicações:

Do deputado  Tiago  Ulisses  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Alderico  José

Machado, ocorrido em 31/7/2013, no Município de Campo do Meio. (- Ciente. Oficie-

se.)

Do deputado Alencar da Silveira Jr.  em que notifica o falecimento da Sra.  Leila
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Lasmar, ocorrido em 24/7/2013, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Osmir

Venuto da Silva, ocorrido em 23/7/2013. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Carlos Anísio

Rocha Figueiredo, ocorrido em 29/7/2013, no Rio de Janeiro (RJ). (- Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2013

ATA

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2013

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Rômulo  Viegas  e  Rogério  Correia,  membros  da  supracitada  Comissão.  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 da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão,

tendo sido cancelada a parte destinada a ouvir  convidados. A seguir,  comunica o

recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas

datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  das  Sras.  Ilma  Lima,  da  Agência

Nacional de Aviação Civil; Sarah dos Santos, Delegada de Polícia Civil; Ana Clécia

Silva  Gonçalves  de  França,  Subsecretária  de  Planejamento,  Orçamento  e

Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; dos Srs. Haman

Tabosa  de  Moraes  e  Córdova,  Defensor  Público-Geral  Federal;  Ricardo  Augusto

Simões Campos, Diretor-Presidente da Copasa-MG; Waldercy Costa Pereira e João

Batista Cunha, Delegados de Polícia Federal; Renato Patrício Teixeira, Corregedor-

Geral  de  Polícia  Civil;  Guilherme  Roedel  Fernandez  Silva,  Promotor  de  Justiça;

Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça (4/7/2013), e Carlos

André  Mariani  Bittencourt,  Procurador-Geral  de  Justiça  (5/7/2013).  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 discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.035, 5.045 e

5.109/2013. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.045/2013. 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
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Deputados Rogério Correia (2) em que solicita seja realizada audiência pública para

debater a situação dos expositores da Feira do Mineirinho, que estão sem local para

trabalhar;  e  sejam  encaminhadas  ao  Governador  do  Estado,  à  Secretaria

Extraordinária  da  Copa  do  Mundo,  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,  à

Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  à  Defensoria  Pública  Especializada  em  Direitos

Humanos as  notas taquigráficas  da  17ª  Reunião Ordinária  da  Comissão,  em que

representantes  dos  feirantes  do  Mineirinho  solicitaram  providências  para  sua

realocação; Durval Ângelo e Rogério Correia em que solicitam seja encaminhado à

Procuradoria-Geral de Justiça, ao Comando-Geral da PMMG, à Promotoria de Justiça

da Comarca de Conceição do Mato Dentro e à Chefia da Polícia Civil  pedido de

providências para garantia da segurança e do direito de livre trânsito da Sra. Rita

Teixeira  Filha  Moura,  que  estaria  sendo  coagida  e  impedida  de  entrar  em  sua

propriedade  por  representantes  da  empresa  Anglo  American,  conforme  denúncia

apresentada na 32ª Reunião Extraordinária da Comissão; Durval Ângelo (8) em que

solicita seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social

pedido  de  providências  para  a  construção  de  novo  presídio  na  Comarca  de

Manhuaçu; seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa

Social o relatório relativo à visita da Comissão ao Presídio e à Apac de Manhuaçu, em

9/7/2013; seja realizada audiência pública para discutir  as medidas de combate à

violência contra crianças e adolescentes no Estado; seja encaminhado à Prefeitura

Municipal  de Manhuaçu pedido de providências para o asfaltamento do trecho de

estrada que leva à Apac desse Município; seja realizada audiência pública para tratar

das  ameaças  sofridas  pela  comunidade  indígena  Caxixó  Capão  do  Zezinho,  em

Pompéu, em função de conflitos agrários na região; seja realizada audiência pública

conjunta  com  as  Comissões  de  Saúde  e  de  Segurança  Pública  para  discutir  a

situação dos Agentes Penitenciários e Socioeducativos contratados pelo Município de

Governador Valadares; sejam encaminhados à Defensoria Pública-Geral o relatório

relativo à visita da Comissão à Apac e ao Presídio de Manhuaçu, em 9/7/2013, e

pedido de providências para a realização de mutirão carcerário da Defensoria Pública

a fim de acompanhar a execução das penas privativas de liberdade dos detentos; e a
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adoção de medidas que contribuam para a redução da superlotação nesse Presídio;

e  sejam  encaminhados  à  Prefeitura  Municipal  de  Manhuaçu,  à  Presidência  da

Câmara desse Município, ao Juiz de Direito da Vara de Execução Penal e ao Juiz

Auxiliar Especial da Comarca de Manhuaçu, à Presidência da 54ª Subseção da OAB-

MG, à Direção-Geral  do Presídio de Manhuaçu,  ao Comando do 11º Batalhão da

Polícia  Militar,  à  Diretoria  Executiva da Fraternidade Brasileira  de  Assistência  aos

Condenados  e  à  Presidência  da  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados  -  Apac  -  de  Manhuaçu  as  notas  taquigráficas  da  34ª  Reunião

Extraordinária da Comissão e pedido de providências para a apuração das denúncias

relativas ao Presídio e à Apac desse Município. É aprovado o relatório referente à

visita da Comissão ao Presídio e à Apac de Manhuaçu, realizada em 9/7/2013, com a

finalidade de averiguar  as condições da execução penal  nesses estabelecimentos

prisionais,  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, 17 de julho de 2013.

Rogério Correia, Presidente - Sargento Rodrigues - Luiz Henrique - Paulo Guedes.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos

Locais Visitados: Presídio e Apac de Manhuaçu

Apresentação

A requerimento  do  deputado  Durval  Ângelo,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos

visitou,  em  9/7/2013,  o  presídio  e  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac - da Comarca de Manhuaçu,  para averiguar as condições da

execução penal nesses estabelecimentos prisionais.

Participou da visita  o  deputado Durval  Ângelo,  presidente  da  comissão,  que foi

acompanhado pelos Srs. Alex Barbosa de Matos, presidente da 54ª Subseção da

OAB-MG;  Daniel  Pereira  de  Paula,  diretor  do  presídio  de  Manhuaçu;  Maurício

Navarro  Bandeira  de  Mello,  juiz  da  2ª  Vara  Criminal  e  de  Execuções  Penais  da

Comarca  de  Manhuaçu;  Walteir  José  da  Silva,  juiz  auxiliar  especial  da  mesma
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comarca; Antônio Carvalho da Silva, procurador do Município de Manhuaçu; a Sra.

Denise Rodrigues, presidente da Apac de Manhuaçu, e o Cap. PM Agnaldo de Souza

Schaub, comandante da 72ª Cia. do 11º Batalhão de Polícia Militar.

No presídio de Manhuaçu, a comissão foi recebida pelo diretor do estabelecimento,

que assinalou a superlotação da unidade prisional: num espaço físico projetado para

receber  67  detentos,  atualmente  encontram-se  212  presos,  dos  quais  14  são

mulheres. Os homens estão divididos em 14 celas coletivas. Destacou, também, o

diretor  que  o  estabelecimento  prisional  conta  com  um  total  de  57  agentes

penitenciários, sendo que 4 deles são agentes femininos.

Em  seguida,  a  comissão  visitou  as  dependências  do  presídio  e  pôde  apurar  o

seguinte: todas as celas estão com lotação superior à sua capacidade, não existindo

camas suficientes para abrigar todos os detentos; os colchões em que estes dormem

estão em péssimo estado de conservação,  o que,  segundo eles,  contribui  para a

infestação por insetos e a ocorrência de coceiras e doenças de pele; apesar de os

detentos estarem uniformizados, chamou a atenção o fato de que a grande maioria

estava descalça, o que contribui para a insalubridade do local e o incremento dos

problemas de saúde; todas as celas apresentam fiação elétrica exposta, que divide o

espaço  com  varais  improvisados  onde  os  detentos  estendem  peças  de  roupas,

aumentando o risco de incêndios; todas as celas estão malconservadas, com pouca

iluminação natural e nenhum asseio; os detentos reclamaram da falta de assistência

médica e remédios, da qualidade da água disponibilizada para consumo no presídio

e, principalmente, da superlotação e do péssimo estado dos colchões da prisão.

O juiz Walteir José da Silva destacou que já houve prolação de sentença em ação

civil  pública  determinando a  interdição do presídio  de  Manhuaçu e que  o Estado

observasse sua capacidade máxima de lotação. Entretanto, segundo ele, a sentença

foi objeto de recurso perante o Tribunal de Justiça e, por isso, ainda não foi cumprida.

O presidente da subseção da OAB-MG destacou que não existe representante da

Defensoria Pública na Comarca de Manhuaçu, sendo que o serviço de assistência

judiciária  gratuita é disponibilizado pelo Poder Executivo municipal  através de três

procuradores.

O procurador do Município de Manhuaçu ressaltou que este doou um terreno de
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45.000m² para  o  Estado construir  nova unidade  prisional,  e  o  diretor  do  presídio

destacou a necessidade de que ela tenha capacidade para receber um contingente

superior a 400 detentos.

Em seguida, a comissão deslocou-se para a Apac de Manhuaçu. Localizada fora do

perímetro urbano do município, a Apac ocupa um prédio de três andares, dotado de

elevador para transporte de pessoas com necessidades especiais, que atualmente

abriga 64 recuperandos (49 detentos que cumprem pena privativa de liberdade em

regime fechado; 16, em regime semiaberto e 2, em regime aberto). A capacidade total

da unidade é de 120 vagas.

No primeiro piso, encontra-se a ala do regime aberto. No segundo, a do semiaberto,

que é composta por lavanderia, cozinha, padaria, refeitório, seis celas coletivas, todas

limpas, com fiação elétrica embutida, ventilação e boa iluminação natural.

No terceiro pavimento, encontra-se a ala do regime fechado, cujas dependências

incluem  auditório  com  televisão,  escola,  salas  de  assistente  social,  psicólogo,

atendimento jurídico e enfermagem, consultórios médico e odontológico, lavanderia,

sala de estudos, barbearia, cantina, sala de trabalhos artesanais (laborterapia), duas

celas  íntimas,  conselho  de  sinceridade  e  solidariedade,  seis  celas  limpas  com

banheiros, em bom estado de conservação, com fiação elétrica embutida, com boa

ventilação e iluminação natural,  e  uma capela,  sugestivamente  chamada de “cela

forte”.

Ao final da visita, os recuperandos do regime fechado fizeram uma apresentação

musical para a comissão e os demais visitantes.

Conclusão

A comissão constatou as condições precárias em que estão recolhidos os presos do

presídio  de  Manhuaçu,  decorrentes  especialmente  do  péssimo  estado  de

conservação do imóvel e da superlotação da carceragem. Por outro lado, constatou

as  boas  condições  em  que  se  desenvolve  a  execução  das  penas  privativas  de

liberdade na Apac do município.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Rômulo Viegas.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.288/2013

Rejeita as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Ficam rejeitadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2011.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2013.

Sávio de Souza Cruz

Justificação: Como é sabido, o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais  -  TCEMG - não é conclusivo,  cabendo exclusivamente à

Assembleia Legislativa o julgamento final das contas do Governador do Estado. No

entanto,  nesse  julgamento,  é  imperioso,  em  decorrência  dos  princípios

constitucionais, em especial o da razoabilidade, a ponderação do trabalho realizado

pelo  TCEMG  no  entendimento  e  análise  dos  aspectos  contábeis,  jurídicos  e

administrativos da execução orçamentária. Não resta dúvida sobre o caráter político

da apreciação das contas, e entendemos a necessidade de ponderação política dos

eventuais erros técnicos cometidos, extensamente apontados pelo Tribunal. Embora

esses erros nos levem a duvidar da qualidade do planejamento governamental tão

ufanisticamente  alardeado  pelo  Governo  do  Estado,  compreendemos,  eles  não

seriam motivo suficiente para a recusa desta Casa na aprovação da prestação de

contas  de  2011.  No  entanto,  acreditamos  que  esta  Casa  não  pode  se  furtar  a

manifestar sua discordância com relação a falhas que atingem a própria estrutura

constitucional da República, tornadas mais graves quando se depreende a deliberada

intenção de burla de mandamentos constitucionais.

Com base nos cuidadosos estudos da Coordenadoria de Avaliação da Macrogestão

Governamental do Estado - Camge -, do TCEMG, consideramos insanáveis as contas

apresentadas para demonstração do cumprimento das vinculações constitucionais à

saúde e à educação, em razão da desobediência aos preceitos constitucionais, do

elevado prejuízo causado à população e ao desenvolvimento do Estado e de sua

recorrência ao longo dos anos.



199
____________________________________________________________________________

Saúde

Para  o cumprimento  da  Emenda Constitucional  nº  29,  de  2000,  o  Estado deve

apresentar uma aplicação mínima de 12% da base vinculável em ações e serviços

públicos  de  saúde.  O  governo  estadual,  conforme  relatório  contábil  do  exercício

financeiro de 2011, que integra o Balanço Geral do Estado para fins de prestação de

contas governamental, demonstrou as aplicações em ações e serviços públicos da

saúde - ASPS - mediante a apuração de um índice de 12,29%, incluídas despesas

empenhadas, as quais, no entanto, não foram liquidadas no exercício de 2011.

Ocorre que no exercício de 2011, as inscrições em RPNP, da ordem de R$ 1,361

bilhões,  suplantaram  a  suficiência  financeira  apresentada,  resultando  em  uma

insuficiência  de  R$  575,073  milhões.  Diante  de  tal  apuração  evidencia-se  que  o

Estado apresentou insuficiência financeira do Executivo como um todo e, tendo em

vista  que  o  mesmo  não  possui  sistema  de  informação  que  permita  destacar  a

disponibilidade  da  saúde  em  separado,  não  há  de  se  falar  em  disponibilidade

financeira  vinculada  à  saúde.  Sendo  assim,  a  orientação  da  STN,  qual  seja,  a

existência  de  disponibilidade financeira  vinculada à  saúde,  para que as despesas

inscritas em RPNP possam ser consideradas como executadas ao final do exercício,

para fins de cumprimento da Emenda Constitucional  nº 29, até 2000, não restaria

cumprida.  Do total  de R$ 3,525 bilhões (considerando a exclusão dos valores do

Funfip)  demonstrado como aplicações  em ASPS,  as  despesas  liquidadas  somam

apenas R$ 2,673 bilhões, não estando incluídas, nesse montante, as despesas da

Copasa, uma vez que a empresa não se submete aos procedimentos de empenho e

liquidação de despesas.  Entretanto, ainda que considerados os valores realizados

(R$  661,052  milhões)  pela  Copasa  como  despesas  efetivamente  liquidadas,  o

montante das liquidações atingiria R$ 3,334 bilhões.

Logo, o percentual das aplicações, apurado conforme as despesas liquidadas no

exercício de 2011, seria de 11,62%, evidenciando o não cumprimento do inciso II, art.

77,  ADCT  da  Constituição  da  República,  de  1988,  acrescentado  pela  Emenda

Constitucional nº 29, de 2000. No entanto, esse índice, apesar de já por si evidenciar

o descaso do governo com o cumprimento do mandamento constitucional e com as

necessidades de financiamento do sistema de saúde público e universal, ainda não
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representa toda a extensão das manobras de encobrimento contábil do governo.

Julgamos desnecessária a repetição do conjunto  de argumentos já  amplamente

vitoriosos que determinam a exclusão das despesas externas ao SUS no Estado para

o cômputo da vinculação em discussão. A inclusão dos investimentos em saneamento

efetuados  pela  Copasa  e  das  ações  de  atendimento  à  saúde  de  servidores

executadas  por  entidades  fechadas  como  o  Ipsemg  e  o  IPSM  está  em  claro

desacordo  com  o  art.  196  da  Constituição  da  República,  que  garante  o  “acesso

universal e igualitário às ações e serviços” de saúde, assim como com o parágrafo

único,  III,  do  art.  186  da  Constituição  do  Estado,  que  garante  a  gratuidade  do

atendimento à saúde, e com o próprio texto da Emenda Constitucional n° 29.

Se excluídas do cômputo das aplicações em ASPS despesas com assistência à

saúde, cujo acesso é restrito à clientela fechada (PMMG, Ipsemg e IPSM) e também

aquelas  custeadas  por  fontes  de  recursos  da  Copasa,  o  percentual  apurado  no

exercício financeiro de 2011 seria reduzido a 7,92%.

Educação

No que diz respeito à obrigatoriedade constitucional de aplicação de 25% da receita

de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE -,

observamos  a  mesma  sistemática  desobediência  ao  espírito  da  Constituição  já

reiteradamente constatado no caso da vinculação às ações e serviços públicos de

saúde.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional disciplina, em seu art. 70, quais

são as despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, 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, em que 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 Constituição da República, de 1988, distingue em seu texto os termos “provento”,

“pensão” e “remuneração”,  aplicando os termos “remuneração” para os servidores
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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.  A Secretaria  do Tesouro Nacional,  órgão central de contabilidade da

União, que tem a atribuição de editar normas gerais para consolidação das contas

públicas,  conforme  o  art.  50,  §  2º  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  tem  esse

entendimento e assim normalizou.

Contudo,  o  Estado  de  Minas  Gerais  computa  os  gastos  com  inativos  como

despesas com MDE, considerando-as no cálculo do mínimo constitucional (25%). Nas

contas  de  2011,  os  valores  registrados  na  função  Previdência  Social  atingiram  o

montante  de  R$2.550.573.193,59,  representando  8,89%  da  receita  líquida  de

impostos. Expurgados os gastos com benefícios previdenciários, as despesas com

MDE alcançariam apenas 22,21% da base vinculável. Se desconsiderados ainda, em

razão da insuficiência financeira apontada no item anterior, os Restos a Pagar não

Processados  inscritos  em  2011  na  apuração  das  despesas  com  educação,  os

dispêndios com MDE atingem R$6.226.260.816,06 que perfazem uma aplicação de

21,71% no ensino, abaixo, portanto, do mínimo constitucional determinado para os

estados, razão pela qual resta descumprido o mandamento constitucional.

Gastos não autorizados da Cemig

Além das irregularidades referentes às despesas com saúde e educação, devemos

notar ainda que, ao analisar a execução das empresas controladas pelo Estado, o

TCEMG verificou que as empresas Cemig  - Geração e Transmissão S.A. e Cemig

Holding deixaram de observar o que está disposto nos arts. 167, II, da Constituição

da República, de 1988, e 161, II, da Constituição do Estado, de 1989, que vedam a

realização de despesa ou assunção de obrigação direta que excedam os créditos

orçamentários ou adicionais e, ainda, o inciso VI do Anexo ao Decreto 45.782 (de

encerramento do exercício),  de 28/11/2011,  que fixa o prazo até 7/12/2011 para o

encaminhamento, à SCPPO/Seplag, das solicitações de créditos suplementares ao



202
____________________________________________________________________________

Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas.  Outrossim,  as  citadas

empresas não observaram o prescrito no art. 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964,

segundo o qual os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e

abertos por decreto do Governador do Estado, respeitados os limites dispostos na

LOA. Acrescenta-se que a realização financeira maior que a autorização de créditos

orçamentários  evidencia  a  falta  de  planejamento  e,  ainda,  impossibilita  que  o

Orçamento de Investimento se torne um instrumento de gestão eficiente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.654/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Associação Projeto  União  do Morro,  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 3.654/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Projeto  União  do Morro,  com sede no Município  de  Conselheiro  Lafaiete,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  diminuir  a

discriminação  e  a  opressão  por  meio  da  educação  e  da  conscientização  dos

indivíduos.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações educativas e de valorização da

cultura em espaços comunitários; luta pela melhoria das condições de vida do Bairro

JK;  resgata  a  tradição  afrodescendente;  incentiva  o  estudo,  a  arte  e  a  cultura

comunitária; ministra aulas de percussão, capoeira, maracatu e dança afro; ensina a

construção  de  instrumentos  musicais  e  desenvolve  oficinas  de  artesanato  e

profissionalização.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Associação em prol  da

preservação da cultura afro no município, consideramos meritória a iniciativa de lhe
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outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.654/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2013.

Maria Tereza Lara, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2013

ATA

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/7/2013

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Luiz  Henrique  e  Anselmo  José  Domingos  (substituindo  o

deputado  Duilio  de  Castro,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 4.268, 4.283, 4.289 e 4.290/2013 (Dalmo Ribeiro Silva); 4.265,

4.286, 4.291 e 4.292/2013 (Luiz Henrique); 4.269, 4.271, 4.284, 4.287 e 4.294/2013

(Gustavo Perrella);  4.261,  4.262,  4.263,  4.267,  4.270,  4.281  e  4.285/2013  (André

Quintão); 4.266 e 4.274/2013 (Duilio de Castro); 4.264, 4.277, 4.278 e 4.282/2013

(Sebastião Costa);  e 4.275, 4.276 e 4.280/2013 (Leonídio Bouças).  Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei

nºs  1.815  e  2.710/2011  e  4.189/2013  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento do deputado Luiz Henrique aprovado pela Comissão. O parecer sobre o

Projeto  de  Lei  nº  2.490/2011,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado em virtude de

solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo relator, deputado Dalmo Ribeiro

Silva.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.634/2011  (relator:  deputado  Sebastião  Costa,  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,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  - Dalmo Ribeiro  Silva  - André  Quintão  - Duilio  de

Castro - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.194/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Betel, com sede no Município

de Nepomuceno.

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 4.194/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Betel,  com sede no Município de Nepomuceno, pessoa jurídica de direito  privado,

sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de assistência social.

Na consecução desse propósito, a instituição promove atividades com crianças que

correm risco nutricional e suas famílias, procurando assegurar seu desenvolvimento

integral, divulga a cultura e a educação e apoia projetos de recuperação de pessoas

com  dependência  química  ou  desequilíbrio  psíquico,  buscando  sua  reintegração

social.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação

Betel com a população carente de Nepomuceno, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.194/2013, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.195/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Bela Vista,

com sede no Município de Cristais.

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 4.195/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Bela Vista, com sede no Município de Cristais, 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

família,  da  maternidade,  da  infância  e  da  velhice;  combate  a  fome e  a  pobreza;

organiza campanhas de distribuição de alimentos e agasalhos a famílias carentes;

incentiva mutirões para melhoria de moradias; estimula a horta comunitária; organiza

a participação da comunidade na solução de problemas locais e na defesa de seus

interesses;  acompanha e fiscaliza os  serviços prestados aos moradores do Bairro

Bela Vista.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.195/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.201/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Liga de Motociclismo do Triângulo Mineiro,

com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.201/2013 pretende declarar de utilidade pública a Liga de

Motociclismo do Triângulo Mineiro,  com sede no Município de Uberlândia, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 2002.

Atuando no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, no Noroeste e no Oeste de Minas

Gerais,  a  instituição  defende  os  interesses  dos  motociclistas,  fazendo  cumprir  o

regulamento  da  Confederação  Brasileira  de  Motociclismo  e  da  Federação  de

Motociclismo do Estado, além de promover provas de motocross, veloterra, “cross

country”, “welling” e o Encontro Nacional de Motociclistas.

A entidade promove ainda a educação, a cultura, o esporte, a saúde e a assistência

social; incentiva o voluntariado; combate a pobreza, incentivando o desenvolvimento

econômico e social das localidades em que atua; difunde valores universais como

ética, paz, cidadania e democracia.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Liga de Motociclismo

do Triângulo Mineiro, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.201/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2013

ATAS

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/8/2013

Presidência do deputado Hely Tarqüínio

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

Questão  de  ordem  -  Correspondência:  Mensagens  nºs  496  a  498/2013

(encaminhando  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.352  a  4.354/2013,  respectivamente),  do

governador do Estado - Ofício nº  29/2013, da presidente do Tribunal de Contas -

Ofícios  e  cartões  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:

Projetos de Lei nºs 4.355 a 4.361/2013 - Requerimentos nºs 5.261 a 5.275/2013 -

Comunicações:  Comunicações  dos  deputados  Tiago  Ulisses  e  Carlos  Pimenta  -

Questão de ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência de

quórum para a continuação dos trabalhos - Registro de presença - Oradores Inscritos:

Discursos dos deputados  Gustavo Valadares,  Duarte  Bechir,  Sávio  Souza Cruz e

Carlos Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Discurso

do deputado João Leite; questões de ordem - Decisão da Presidência - Questão de

ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  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 - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - 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  -  Neilando Pimenta -  Paulo
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Lamac -  Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h8min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O deputado Rômulo Viegas - Quero registrar na ata da Câmara que, a partir  de

quinta-feira, entrarei de licença médica, pois vou sofrer uma cirurgia. Já entreguei o

atestado médico à Secretaria-Geral da Mesa, mas quero que conste em ata que, por

força de atestado médico, ficarei afastado das atividades do Plenário por mais ou

menos 15 dias. Sr. Presidente, gostaria de fazer uma retificação. Eu disse câmara,

mas é assembleia. Os deputados estão achando gravíssimo, estão achando que eu

quero ser deputado federal. Portanto faço essa retificação.

Correspondência

- A deputada Rosângela Reis, 1ª-secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 496/2013*

Belo Horizonte, 2 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no

valor de R$5.270.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta mil reais), em favor do

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Importante  ressaltar  que  a  Lei  Orçamentária  Anual  não  contém  dispositivo  que
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autorize  o  Poder  Executivo  a  abrir  crédito  suplementar  ao  orçamento  do  Fundo

Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  fazendo-se  necessária  proposta

legislativa, para que essa medida se torne viável, o que ora se cumpre.

O referido crédito suplementar se destina a cobrir  Outras Despesas Correntes e

Investimentos,  e,  como fonte  de  recurso,  será  utilizado  o  superávit  financeiro  da

receita de Recursos Diretamente Arrecadados.

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 4.352/2013

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor, até o limite de R$5.270.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta mil

reais), para atender a:

I - Outras Despesas Correntes, no valor de R$3.120.000,00 (três milhões cento e

vinte mil reais); e

II - Investimentos, até o valor de R$2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta

mil reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes

do superávit  financeiro do exercício de 2012, da receita de Recursos Diretamente

Arrecadados, do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de

R$5.270.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta mil reais).

Art. 3º - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 497/2013*

Belo Horizonte, 2 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar de

R$1.000.000,00 (hum milhão de reais)  em favor  do  Fundo Especial  do  Ministério

Público.

Importante  ressaltar  que  a  Lei  Orçamentária  Anual  não  contém  dispositivo  que

autorize  o  Poder  Executivo  a  abrir  crédito  suplementar  ao  orçamento  do  Fundo

Especial do Ministério Público, razão pela qual faz-se necessária proposta legislativa,

o que ora se cumpre.

O referido crédito suplementar se destina a cobrir  Outras Despesas Correntes e

Investimentos,  e,  como fonte  de  recurso,  será  utilizado  o  superávit  financeiro  da

receita de Recursos Diretamente Arrecadados.

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 4.353/2013

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Fundo Especial do Ministério Público.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Fundo Especial do Ministério Público, até o

limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para atender a:

I - Outras Despesas Correntes, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); e

II - Investimentos, até o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais);

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes

do superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do Fundo

Especial do Ministério Público, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 3º - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
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República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 498/2013*

Belo Horizonte, 2 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar

ao Orçamento Fiscal, do Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais.

A suplementação ora proposta, segundo informações apresentadas pela Secretaria

de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  tem  por  objetivo  o  reforço  de  dotações

orçamentárias  que  se  mostram  insuficientes,  em  face  da  execução  orçamentária

verificada até o momento naquela Instituição.

Cabe esclarecer, por oportuno, que o crédito será viabilizado à conta de excesso de

arrecadação e superávit financeiro da receita de Convênios, em conformidade com o

art.  43,  §  1º,  incisos  I  e  II,  da  Lei  Federal  nº  4.320,  de  17  de  março  de  1964,

obedecidas as prescrições do art. 167, V, da Constituição da República.

Anoto,  por  fim, que as regras inscritas no projeto decorrem de proposta  a mim

formulada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, consubstanciando o

resultado de estudos desenvolvidos pela Pasta em sintonia com o Ministério Público

do Estado.

Enunciados, dessa forma, os fundamentos de minha iniciativa, submeto o assunto

ao exame dessa augusta Assembleia.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.354/2013

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor
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do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado,  em favor  do Ministério  Público do  Estado de Minas

Gerais, até o limite de R$55.910.000,00 (cinquenta e cinco milhões novecentos e dez

mil reais), para atender a:

I - pessoal ativo e encargos sociais, até o valor de R$44.600.000,00 (quarenta e

quatro milhões e seiscentos mil reais);

II  -  outras  despesas  correntes,  no  valor  de  R$9.450.000,00  (nove  milhões

quatrocentos e cinquenta mil reais); e

III - investimentos, até o valor de R$1.860.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta

mil reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:

I  -  do  excesso  de  arrecadação previsto  para  o  corrente  exercício,  no  valor  de

R$49.100.000,00 (quarenta e nove milhões e cem mil reais);

II - do excesso de arrecadação de Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do

RPPS, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no valor de R$5.000.000,00

(cinco milhões de reais);

III  -  do  superávit  financeiro  do  convênio  nº  759459/2011,  firmado  em  16  de

novembro de 2011, entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Ministério

da Justiça, por meio da Secretaria de Direitos Econômicos, no valor de R$400.000,00

(quatrocentos mil reais);

IV  -  do  superávit  financeiro  da  receita  de  Alienação  de  Bens  de  Entidades

Estaduais,  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de

R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais); e

V - do superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados, do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no valor de R$950.000,00 (novecentos

e cinquenta mil reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 29/2013

Da Sra. Adriene Andrade, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando cópia

do Relatório de Atividades - Primeiro Trimestre 2013, desse tribunal. (- À Comissão de

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

100, inciso XVI, do Regimento Interno.

OFÍCIOS

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.951 e 4.952/2013, da Comissão de

Educação, e ao requerimento da mesma comissão encaminhado por meio do Ofício

nº 1.172/2013/SGM.

Do Sr.  Ângelo  Jorge Cerceau Ibrahim,  secretário  da Casa Civil  de  Ouro  Preto,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento do deputado Ivair Nogueira, pelo aniversário desse município.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, deputado federal (2), prestando informações relativas

aos  Requerimentos  n°s  4.726/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  e

4.969/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Bruno Gomes Monteiro, chefe de gabinete da ministra-chefe da Secretaria

de Direitos Humanos da Presidência da República, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 4.935/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Duprat, diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de

Serviço Móvel Celular e Pessoal, colocando essa entidade à disposição da CPI da

Telefonia, instalada nesta Casa, e encaminhando informações para subsidiar  seus

trabalhos. (- À CPI da Telefonia.)

Do Sr. Carlos Melles, secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento  n°  1.402/2011,  da  Comissão  de  Transporte.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Do Sr. Clélio Campolina Diniz, reitor da UFMG, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.566/2013, da Comissão de Direitos Humanos.
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Do Sr.  Clodoaldo Gomes Rosestolato,  gerente de negócios do Banco do Brasil,

informando a celebração de contrato de repasse de recursos entre essa instituição

financeira e o governo do Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da

PMMG (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.817/2012, da

Comissão de Direitos Humanos, e 4.772/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Damon Lázaro de Sena, prefeito municipal de Itabira, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.185/2013,  em atenção  a  pedido  de diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 4.553/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, presidente da Cemig, indicando o Sr. Enio Marcus

Brandão Fonseca, superintendente de Gestão Ambiental da Geração e Transmissão,

para representar a empresa na audiência pública de 20/8/2013, destinada a debater

projetos de lei em tramitação nesta Casa que dispõem sobre políticas florestal e de

proteção à biodiversidade no Estado, em especial o Projeto de Lei nº 3.915/2013. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

5.077/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Etevaldo  Barcelos  Fontenele,  secretário-geral  da  Confederação  da

Maçonaria  Simbólica  do  Brasil,  encaminhando  cópia  do  documento  intitulado

“Posicionamento  da  Maçonaria  perante  o  Povo  Brasileiro”.  (-  À  Comissão  do

Trabalho.)

Do Sr. Evaldo Luiz Cardoso Silva, prefeito municipal de Caetanópolis, solicitando o

empenho  desta  Casa  quanto  ao  plano  de  trabalho  referente  ao  ProMunicípio,

protocolizado na Segov em 15/7/2013. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  Fabiano  Geraldo  Pimenta  Júnior,  secretário  adjunto  de  Saúde  de  Belo

Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.740/2013,  da
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Comissão de Defesa do Consumidor.

Do FNDE (2) solicitando sejam desconsiderados os Comunicados nºs 026280 e

026281,  em  virtude  do  cancelamento  das  respectivas  ordens  bancárias.  (-  À

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

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

Do  FNDE  (25)  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 do Estado, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Gilberto Wagner Martins Pereira Antunes, secretário de Desenvolvimento dos

Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 4.908/2013, da Comissão de Meio Ambiente.

Do  Sr.  Horácio  Figueiredo,  chefe  de  Gabinete  da  ANA,  prestando  informações

relativas ao requerimento da Comissão Extraordinária das Águas encaminhado por

meio do Ofício nº 1.572/2013/SGM.

Do Sr. Jorge Salles Camargo Neto, chefe de gabinete da presidente da Petrobras,

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Turismo

encaminhado por meio do Ofício nº 1.273/2013 /SGM.

Do Sr. Joselito Rodrigues de Castro, diretor executivo da concessionária Nascentes

das  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de

Transporte encaminhado por meio do Ofício nº 1.426/2013/SGM.

Do  Sr.  José  Pedro  de  Amengol  Filho,  diretor  regional  dos  Correios,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.849/2013, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (5),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.390  e  4.391/2013,  do

deputado  Anselmo  José  Domingos,  4.825/2013,  do  deputado  Carlos  Henrique,

4.865/2013, da Comissão de Direitos Humanos, e ao requerimento da Comissão de

Meio Ambiente encaminhado por meio do Ofício nº 926/2013 /SGM.

Do  Sr.  Júlio  César  dos  Santos  Esteves,  secretário  adjunto  de  Casa  Civil  (3),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.707/2013,  do  deputado

Anselmo José Domingos, 4.804/2013, da Comissão de Transporte, e 4.812/2013, da
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Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações relativas aos Projetos de Lei  nºs 2.840,  2.940,  3.273 e 3.682/2012 e

3.696,  3.792,  4.014,  4.027  e  4.030/2013,  em atenção  a  pedidos  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e as informações aos respectivos projetos

de lei.)

Do Sr. Kemyo Guimarães, chefe da Delegacia de Controle de Segurança Privada

da Polícia Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.764/2013,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Leopoldo Jorge Alves Neto, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da  Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.150/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais,

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Saúde

encaminhado por meio do Ofício nº 1.718/2013/SGM.

Do Sr. Luiz Otávio Caetano da Fonseca, secretário de Obras e Serviços Urbanos de

Contagem,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.107/2013,  da

Comissão da Pessoa com Deficiência.

Da Sra. Magda L. G. Moreira, da Secretaria da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa

do Consumidor, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.761/2013, da

Comissão de Defesa do Consumidor.

Da Sra.  Marcela Sampaio de Castro,  gerente de Tratamento de Solicitações de

Consumidores  da  Anatel,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

4.773/2013, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Marcílio Magalhães Vaz de Oliveira, superintendente da Superintendência

Regional da Conab (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n°

4.981/2013, da deputada Liza Prado.

Da Sra. Maria Clélia da Cunha Braga, presidente da 130ª Subseção da OAB-MG,

solicitando a intercessão desta Casa perante o Tribunal de Justiça para a instalação

da 2ª Vara de Justiça na Comarca de São Gotardo. (- À Comissão de Administração

Pública.)
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Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (9),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.422 e 4.742/2013, da Comissão de

Direitos Humanos; 4.378 e 4.683/2013, da Comissão de Saúde; 4.349 e 4.875/2013,

da  Comissão  de  Transporte;  4.004/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular;

4.660/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  e  4.634/2013,  da  Comissão  de

Administração Pública

Da  Sra.  Maria  Juanita  Godinho  Pimenta,  presidenta  do  Conselho  Estadual  de

Assistência Social, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.935/2013,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Nélio Costa Dutra Júnior, promotor de justiça de Defesa da Saúde, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.173/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Nilo Pasquali, gerente de Regulamentação da Anatel, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor encaminhado por

meio do Ofício nº 1.267/2013/SGM.

Do  Sr.  Roberto  Luiz  D'Avila,  presidente  do  Conselho  Federal  de  Medicina,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.156/2013,  da Comissão de

Saúde.

Do Sr. Rodrigo de Melo Teixeira, superintendente regional de Polícia Federal em

exercício,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  4.977/2013,  do

deputado Almir Paraca.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 4.381/2012 e 4.927/2013, da Comissão

de Segurança Pública, e 4.822/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Sebastião  Soares  de  Assunção,  servidor  aposentado  do  DER-MG,

solicitando a intercessão desta Casa junto ao governador do Estado com vistas à

correção  do  plano  de  carreira  dos  servidores  do  Estado  de  que  trata  a  Lei  nº

15.961/2005,  para  estender  aos  aposentados  com  direito  a  paridade  todos  os

benefícios  concedidos  aos  servidores  da  ativa.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Do Sr. Sérgio del Bianchi Junior, presidente da Câmara Municipal de Espírito Santo
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do  Pinhal,  e  demais  vereadores,  solicitando  empenho  desta  Casa  com  vistas  a

pavimentação de trecho da estrada que liga o Município de Jacutinga (MG) ao de

Espírito Santo do Pinhal (SP). (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr.  Tiago Nascimento Lacerda, secretário Extraordinário da Copa do Mundo,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  5.086/2013,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Valdez Leite Machado, presidente da 14ª Vara Cível do Tribunal de Justiça,

encaminhando as  notas  taquigráficas do voto  proposto  por  essa vara  em sessão

realizada em 23/5/2013.

Do  Sr.  Victor  Hugo  Vieira  Moura,  assessor  de  Cerimonial  e  Memória  Eleitoral

(substituto) do TRE-MG, encaminhando exemplar do livro "A história das eleições é

também a minha história".

Do Sr. Wanderley Ávila, conselheiro do Tribunal de Contas, agradecendo o envio do

“Manual de redação parlamentar”, 3ª edição, publicado pela ALMG.

Do Sr.  Wanderley Paiva,  presidente da Comissão de Segurança do Cesi-TJMG,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  2.612/2012,  do  deputado

Elismar Prado.

CARTÕES

Da  Sra.  Marília  Carvalho  de  Melo,  diretora-geral  do  Igam,  agradecendo  a

comunicação, feita por esta Casa, da aprovação de sua indicação para o referido

cargo.

Do  Sr.  Mauro  Lopes,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento nº 4.500/2013, da Comissão de Transporte.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.355/2013

Declara de utilidade pública o Capítulo Areias Brancas de Formiga nº 406 - Ordem

Demolay, com sede no Município de Formiga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Capítulo Areias Brancas de Formiga nº

406 - Ordem Demolay, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: O Capítulo Areias Brancas de Formiga nº 406 - Ordem Demolay, com

sede no Município de Formiga, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade

filantrópica.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/1998.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem.

- 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 4.356/2013

Dá denominação ao viaduto que interligará a BR-356, no Belvedere, Região Centro-

Sul de Belo Horizonte, à MG-030, no Vila da Serra, em Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  - Fica  denominado Viaduto  Marcos  Luiz  dos  Mares  Guia  o  viaduto  que

interligará a BR-356, no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, à MG-030,

no Vila da Serra, em Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2013.

Fred Costa

Justificação: Marcos Luiz dos Mares Guia nasceu em 3 junho de 1935, na cidade de

Santa Bárbara, zona metalúrgica de Minas Gerais. Por influência do pai e do avô,

ingressou na Escola de Medicina, em 1953.
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Em  1964,  doutorou-se  pela  Tulane  University  of  Louisiana,  como  bolsista  da

Rockfeller Foundation, com uma tese sobre cinética de enzimas. De volta ao Brasil,

atuou na Universidade Federal  de Minas Gerais,  onde,  com o apoio do professor

Carlos Ribeiro Diniz, organizou o curso de pós-graduação em bioquímica, aprovado

em 1967.

Com o auxílio do BNDES, Mares Guia e Carlos Ribeiro montaram, na UFMG, um

laboratório  com  a  mais  avançada tecnologia  da  época,  o  qual,  com o  apoio  dos

alunos da Escola de Engenharia, serviu de base para a criação da primeira empresa

capaz de fabricar enzimas no Brasil - a Biobrás. Uma empresa-piloto foi montada em

Montes Claros e, em 1976, começou a produzir. Anos mais tarde, se transformaria na

maior produtora de insulina sintética da América Latina. A insulina foi obtida através

de um projeto de Mares Guia com a colaboração de outros profissionais, de modo

que a Biobrás é uma das quatro empresas capazes de produzi-la.

Ao  longo  de  sua  vida,  Mares  Guia  recebeu  inúmeros  prêmios  e  foi  um  dos

idealizadores da Fapemig. No ano de 2002, veio a falecer, aos sessenta e sete anos,

no dia vinte e três de agosto.

Trata-se de personalidade de destaque no cenário brasileiro e mineiro,  por isso

nossa homenagem a esse cidadão, para a qual esperamos contar com o apoio dos

nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.357/2013

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  afixação  de  cartazes,  nos  estabelecimentos

comerciais  que ofereçam serviços de aplicação de tatuagem permanente,  a título

oneroso ou não, informando que essa aplicação impede a doação de sangue pelo

período de um ano, a contar da data da aplicação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos comerciais que ofereçam serviços de aplicação

de tatuagem permanente,  a título  oneroso ou não,  obrigados a afixarem cartazes

informando que essa aplicação impede a doação de sangue pelo período de um ano,
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a contar da data da aplicação.

Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o “caput” deverão conter os seguintes

dizeres: “A aplicação de tatuagem permanente implica o impedimento de doação de

sangue pelo período de um ano, a contar da data da aplicação”.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento

de multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), cobrada em dobro em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2013.

Fred Costa

Justificação:  A doação de sangue é um ato de amor; é doação de vida. Muitas

campanhas são realizadas pelo poder  público buscando sensibilizar  as pessoas a

praticarem este ato tão simples e tão importante para a manutenção da vida daqueles

que  dependem  de  doações  para  continuarem  vivos,  seja  porque  precisam

urgentemente  de  transfusão  sanguínea  ou  porque  necessitam  de  procedimentos

cirúrgicos.

A aplicação de tatuagem permanente impede a prática de doação de sangue pelo

período de um ano, a partir da data da aplicação. Muitas vezes as pessoas não têm

conhecimento desse fato e talvez não se submetessem a tal aplicação se soubessem

dessa proibição.

Sendo assim, julgamos importante fazer a divulgação desta condicionante para que

as pessoas tenham pleno conhecimento das consequências advindas da aplicação

de tatuagem e possam decidir com pleno conhecimento sobre esta atitude.

Por isso, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.358/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itamonte  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a  doar  ao Município  de  Itamonte  o

imóvel com área de 1.785,93m² (mil setecentos e oitenta e cinco metros e noventa e

três centímetros quadrados), situado nesse Município e registrado sob o nº 4.833, a

fls. 162 do Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Itanhandu.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela

administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: Certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Itanhandu

comprova que o imóvel de que trata a proposição é de propriedade do Estado de

Minas Gerais. Atualmente, porém o referido imóvel não cumpre mais a finalidade a

que se destinara.

Assim, tendo em vista a localização do imóvel, é que se propõe a presente doação

para que o Município de Itamonte possa dar uma destinação social ao imóvel.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres

parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.359/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Residencial Visão,

com sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Residencial Visão, com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2013.

Dinis Pinheiro
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Justificação: A Comunitária do Bairro Residencial Visão, com sede no Município de

Lagoa Santa, é entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  n°

12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.360/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Boinas Verdes de Ipatinga  - BVI  -,

com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Boinas Verdes de

Ipatinga - BVI -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação dos Boinas Verdes de Ipatinga  - BVI  -,  com sede no

Município  de  Ipatinga,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  de  finalidade

filantrópica.

A associação funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta

de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que

exercem, conforme consta em atestado.

O processo que tem por  objetivo  a  declaração de utilidade pública  da  entidade

encontra-se  legalmente  amparado e  obedece às  exigências  da  Lei  nº  12.972,  de

27/7/1998.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.361/2013

Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de Caratinga, com

sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de

Caratinga, com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação:  O  Conselho  de  Segurança Pública  de  Caratinga,  com  sede  nesse

município, é entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica.

O processo que tem por objetivo a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado e obedece às exigências da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

A entidade funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta

de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que

exercem, conforme consta em atestado.

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

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

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.261/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luiz Antônio Rodrigues, presidente da Lar Imóveis, pelos 35

anos de fundação dessa imobiliária. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.262/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis do 1º Distrito Policial de Betim que atuaram na

operação  que  prendeu  três  pessoas  envolvidas  com  o  tráfico  de  drogas  e  que

apreendeu  1.127  papelotes  de  cocaína,  2Kg  da  mesma  droga,  uma  porção  de

maconha,  uma  porção  de  “crack”  e  várias  munições  de  diversos  calibres,  em

31/7/2013,  no  Bairro  Capelinha,  nesse  município.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)
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Nº 5.263/2013,  do  deputado Sávio  Souza  Cruz,  em que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à artista plástica Raquel Arantes pela mostra “Albernaz”, em

exposição no Museu Inimá de Paula até o dia 18/8/2013. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  5.264/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de Planejamento  pedido  de providências  para que se restabeleçam os

benefícios dos servidores aposentados do Ipsemg, reduzidos após a edição da Lei

Delegada nº 175, de 2007. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.265/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  23º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que desbaratou uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava

na cidade de Divinópolis, onde foram apreendidos 10Kg de “crack”, uma arma de fogo

e material para embalar drogas, em 1º/8/2013.

Nº 5.266/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  19º  Batalhão  de  Polícia  Militar  pela

descoberta  de  uma  oficina  de  armas  na  cidade  de  Teófilo  Otôni,  onde  foram

apreendidas  16  armas  de  fogo  e  munições  de  diversos  calibres,  na  operação

realizada em 1º/8/2013. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.267/2013, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para concessão do título de Cidadão

Honorário  ao  Sr.  Victor  Leandro  Bagy,  goleiro  do  Clube  Atlético  Mineiro.  (-  À

Comissão de Esporte.)

Nº 5.268/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  Centro  Integrado  de  Comunicações

Operacionais que menciona pelo brilhantismo e profissionalismo no desempenho de

suas funções como radioperadores de patrulhas da Polícia Militar no atendimento das

chamadas do número 190; 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 5.269/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Conceição  dos  Ouros  pelos  65  anos  de

emancipação desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 5.270/2013, do deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para a retirada de uma banca de

jornais e revistas que está desativada há mais de um ano na Rua João Lírio dos

Santos,  ao  lado  do  número 553,  no  Bairro  São  João  Batista.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 5.271/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Machado pelo aniversário desse Município.

Nº 5.272/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itaúna pelo aniversário desse Município.

Nº 5.273/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Guaranésia pelo aniversário desse Município.

Nº 5.274/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Esmeraldas pelo aniversário desse Município.

(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.275/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Banco Mercantil do Brasil pelos 70 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Turismo.)

Comunicações

- São também encaminhadas à presidência comunicações dos deputados Tiago

Ulisses e Carlos Pimenta.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, não questionei a aprovação da ata

até porque ainda temos a previsão do voto simbólico. V. Exa. sabe que aprovamos

aqui, com o seu apoio e o de outros 58 parlamentares, o final da votação secreta.

Tive a grata satisfação de ser o primeiro signatário da PEC nº 3, portanto autor da

proposição.  Quero  alertar  V.  Exa.  DE  que  não  temos  quórum  para  continuar  os

trabalhos, pois existem apenas 16 deputados em Plenário. Já fiz a conferência, fiz

questão de auxiliá-lo, nomeei-me secretário “ad hoc” de V. Exa. Não é possível! O

ritmo está diferenciado, e V. Exa. sabe o que estou falando. Se temos um horário

previsto para estar em Plenário, que é das 14 horas até pelo menos às 16 horas, no

pinga-fogo, é preciso que os parlamentares se programem para estar aqui. Temos
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projetos  importantes  a  serem votados,  assim  como debates  importantes  a  serem

travados  nesta  Casa.  Sendo  assim,  para  não pedir  o  encerramento  de  plano  da

reunião, solicito a V Exa. a recomposição do quórum. Caso não haja 26 deputados

em Plenário, aí, sim, peço o encerramento de plano da reunião.

O presidente -  É regimental.  A Presidência solicita  ao secretário  que proceda à

chamada dos deputados para recomposição de quórum.

A secretária (deputada Liza Prado) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

Registro de Presença

O presidente  -  Queremos  registrar,  com  muito  prazer,  a  presença  do  vereador

Gilberto,  do jornalista Jairo e do Jorge Frangão,  de São João del-Rei,  entre nós.

Estejam à vontade.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados ... V. Exa. gostaria de falar? Mais para a frente?

Acho que o assunto que me traz hoje à tribuna, Sr. Presidente, é o mesmo que

aflige  a  maioria  dos  parlamentares  desta  Casa,  até  porque  é  nossa  obrigação,

deputado Jayro Lessa - fomos eleitos para isso - defender os interesses do povo de

Minas Gerais, dos mineiros.

Disseram  por  aí,  de  forma  bastante  veemente,  durante  as  últimas  eleições

nacionais,  que  a  presidente  Dilma  nasceu  em  Belo  Horizonte,  deputado  Glaycon

Franco.

Recentemente, depois que o Atlético conquistou o título da Copa Libertadores da

América, ela soltou uma nota - somente se esqueceu de fazer as contas antes de

falar a mentira - dizendo que já era atleticana desde criança, quando frequentava o

Mineirão com o seu pai. Mas isso foi desmentido, porque o Mineirão foi inaugurado

somente após o falecimento do seu pai, e ela já tinha, na época, entre 18 e 20 anos.

Ela  se  diz  mineira,  belo-horizontina.  Então,  por  conta  disso,  é  mais  que  nossa

obrigação, deputado Duarte Bechir, vir a esta tribuna fazer um questionamento: onde
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está o dinheiro do governo federal para Belo Horizonte e região metropolitana, em

especial para a área de mobilidade urbana?

Justifico aos senhores e às senhoras por que estou hoje, dia 6 de agosto, cobrando

investimentos do governo federal. Há uma semana, não mais que isso, a presidenta

da  República,  com  o  seu  colega  de  partido,  Fernando  Haddad,  ex-ministro  da

Educação e hoje prefeito da cidade de São Paulo pelo PT, numa solenidade em São

Paulo, anunciou investimento, deputado Romão, da ordem de R$8.000.000.000,00

para a cidade de São Paulo. Esse investimento é único e exclusivamente para ser

gasto em obras de infraestrutura ligadas à mobilidade urbana. Tudo isso aconteceu

como consequência daquelas manifestações que ocorreram Brasil afora, com maior

veemência nas grandes capitais, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Então

ela esteve, na semana passada, em São Paulo, numa solenidade cercada de pompa

e  anunciou  que  estava  disponibilizando  naquele  ato  R$8.000.000.000,00  para  a

mobilidade urbana na cidade de São Paulo.

Onde está o investimento para Belo Horizonte, cidade da qual ela se diz natural? O

nosso  governador  do  Estado,  o  nosso  secretário  de  Assuntos  Metropolitanos,

deputado  Alexandre  Silveira,  o  nosso  vice-governador,  Alberto  Pinto  Coelho,  e  o

nosso prefeito Márcio Lacerda estiveram, aproximadamente há 30 dias, em Brasília,

levando  um  assunto  que  é  prioridade  para  Belo  Horizonte,  para  a  Região

Metropolitana de Belo Horizonte, que é a mobilidade. Eles apresentaram os projetos

prioritários,  mas  até  hoje  nenhum  tostão  foi  liberado  ou  anunciado  para  Belo

Horizonte.  Pasmem  as  senhoras  e  os  senhores,  mas  esses  R$8.000.000.000,00

disponibilizados e entregues à Prefeitura de São Paulo - não ao Estado de São Paulo

-, meu amigo e deputado Pompílio, resolveriam, de uma vez por todas, o problema da

mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse valor resolveria

não somente os problemas de Belo Horizonte, mas de toda a Região Metropolitana,

que possui hoje mais de 5 milhões de habitantes.

Quais seriam esses projetos, deputado Doutor Wilson? O metrô de Belo Horizonte,

que é o maior sonho dos belo-horizontinos, o maior sonho daqueles que moram na

capital  do  nosso  estado.  Ao  custo  de  R$2.900.000.000,00,  é  possível  fazer  a

expansão da linha 1 do metrô  de  Belo  Horizonte,  já  existente;  fazer  a  linha 2,  a
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conhecida Calafate-Barreiro; e fazer a tão sonhada linha 3, Savassi-Pampulha. Isso

tudo seria possível com R$2.900.000.000,00. E, lembrando mais uma vez, ela já deu,

entregou à cidade de São Paulo, R$8.000.000.000,00 para a mobilidade urbana na

semana passada. E seriam R$2.900.000.000,00 para o metrô.

Estou vendo aqui o meu amigo deputado Rogério Correia. A palavra que queria

dizer não é dó, pois é um termo muito forte, mas sinto vergonha pelo ex-deputado

Roberto  Carvalho  que,  quando vice-prefeito  de  Belo Horizonte  durante os  últimos

quatro anos, anunciou, na sua conta do twitter, centenas de vezes, que o governo

federal estava anunciando que revitalizaria o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O

deputado Rogério Correia deve se lembrar disso, pois acredito que acompanhe o ex-

deputado Roberto Carvalho no twitter, e sei que V. Exa. é um frequentador assíduo

das redes sociais. Deve se lembrar das inúmeras vezes que passou a vergonha e o

constrangimento de anunciar um dinheiro que nunca saiu.

Pasmem,  senhoras  e  senhores,  que,  com  R$1.700.000.000,00,  poderíamos

revitalizar todo o Anel Rodoviário de Belo Horizonte; resolveríamos o maior gargalo

da  mobilidade  urbana  de  Belo  Horizonte,  que  é  o  atual  Anel  Rodoviário.  Vou

arrendondar os números. Somam-se a esse valor os R$3.000.000.000,00 do metrô

para a expansão das linhas 1, 2 e 3. A soma dos dois é R$4.700.000.000,00.

Vou conceder em instantes aparte ao deputado Rômulo Viegas, mas quero terminar

essa conta, pois não sou tão bom de matemática. Se eu parar na metade, vou me

complicar.

Retomando,  para  não  dizer  que  é  só  Belo  Horizonte  que  está  pleiteando  os

recursos,  há um outro projeto que resolveria o problema da região metropolitana.

Refiro-me, deputado Leonardo Moreira,  ao novo rodoanel  -  e  já há projeto nesse

sentido - que ligará Betim, no entrocamento das BR-381 e BR-262, até Ravena, na

BR-381,  a famosa Rodovia  da Morte,  sentido Valadares.  Cortaria,  então,  diversos

municípios  da  região  metropolitana,  tiraria  o  tráfego pesado dessas  cidades,  que

obrigatoriamente hoje passa nas pequenas cidades e na nossa capital, transferindo-

se para lá e resolvendo o problema da nossa mobilidade. O novo investimento nesse

novo rodoanel é de R$4.000.000.000,00. Todos esses recursos somados dariam um

total de R$8.700.000.000,00. Esse é o valor que a presidente destinou à cidade de
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São Paulo. As reivindicações que faço aqui são para toda a Região Metropolitana de

Belo Horizonte e resolveriam 70% dos problemas de mobilidade do Estado de Minas,

que estão concentrados aqui.

Temos, eu sei, uma reivindicação antiga com respeito ao Anel Rodoviário de Montes

Claros, assim como a outras obras, que não chegam perto desses investimentos.

Então,  fica  aqui  uma  pergunta:  que  coragem  terá  essa  senhora,  presidenta  da

república,  de  voltar  aqui  no  ano  que  vem,  dizendo-se  de  novo  mineira  e  belo-

horizontina, para pedir votos, sendo que já liberou R$8.000.000.000,00 para a cidade

de São Paulo, para mobilidade urbana, e nem um tostão para Belo Horizonte e para a

Região Metropolitana, sendo que os mesmos R$8.000.000.000,00 resolveriam todos

os problemas de mobilidade dessa região?

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Parabéns, deputado Gustavo Valadares,

por  esse  pronunciamento.  Vou  apoiá-lo,  dizendo  que  o  governo  federal  tem  um

projeto  da  ordem  de  R$35.000.000.000,00  para  o  trem-bala.  Pelo  que  estamos

vendo,  não  vai  a  lugar  nenhum,  pois  os  investidores  espanhóis,  em  função  do

acidente de trem ocorrido na Espanha, não querem apoiar projeto de risco. Estou

com informações aqui de que a taxa de retorno desse projeto de risco seria de 7%,

portanto menor do que de outros projetos de menor risco. Assim, o governo federal

deveria repensar essa ação e, em vez de gastar R$35.000.000.000,00 com o projeto

do trem-bala, atender, aí, sim, as vozes das ruas e melhorar o transporte público no

Brasil.  Governadores  e  prefeitos  pedem  clemência  ao  governo  federal  para  os

municípios e os estados, a fim de melhorar a malha rodoviária e de transporte desses

entes federados. Estamos vendo que a palavra “federação” aqui virou ficção, pois há

uma alta concentração de recursos na União, e governadores e prefeitos com pires

na mão. Lamentavelmente, vemos o governo federal fazendo política partidária, pois

libera recursos para a Prefeitura de São Paulo, do PT, mas para Minas Gerais, para

Belo Horizonte até agora são somente discursos.

O deputado Gustavo Valadares* - Deputado Rômulo Viegas, agradeço a V. Exa.

pelo  aparte,  que  engrandece esse pronunciamento.  Mas,  acrescento,  senhoras  e

senhoras  que  estão  nas  galerias  desta  Casa,  que,  além  de não  recebermos  um

tostão desses R$50.000.000.000,00, que estão sendo gastos, segundo a presidenta,
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com  mobilidade  urbana  para  todo  o  Brasil  -  e  já  foram  entregues  a  São  Paulo

R$8.000.000.000,00 e nem um centavo a Belo Horizonte e Região Metropolitana -, o

governo do Estado está arcando com obras do governo federal.

Por  exemplo,  a  BR-040  ou  BR-356,  saída  de  Belo  Horizonte  para  Nova  Lima,

Itabirito e Rio de Janeiro, é um dos grandes gargalos da região centro-sul de Belo

Horizonte, a famosa Alça Sul. Considerando o tráfego das pessoas que querem se

deslocar de Belo Horizonte para Nova Lima e de Nova Lima para Belo Horizonte, o

governo federal deveria arcar com todo o projeto concebido, por ser uma BR. A obra

foi feita com o dinheiro da iniciativa privada. A alcinha pequena que liga a BR-040,

para quem vem do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, e liga a MG-30, que vai para

Nova  Lima,  é  uma  obra  bancada  por  uma  das  construtoras  que  fizeram

empreendimento lá,  uma obra mitigadora.  E, recentemente inaugurada,  em março

passado, a alça que existe para quem está vindo na MG-30 para entrar na BR-040,

sentido  Belo  Horizonte,  e  não  ter  de  passar  em  frente  ao  BH Shopping,  custou

R$7.000.000,00. Senhoras e senhores, o que são R$7.000.000,00 para o governo

federal?  Isso  não  é  nada.  Essas  obras  também  foram  bancadas  pelos

empreendedores  daquela  região,  tendo  em  vista  o  elevado  número  de

empreendimentos imobiliários lá existentes. Mais que isso, sobraram duas alças a

serem feitas, sendo que uma delas liga a BR-040 a Nova Lima e será bancada com

recursos do governo do Estado. Trata-se de uma obra numa rodovia federal, com um

valor pequeno, não para o governo do Estado, mas para o governo federal, que está

disponibilizando  R$8.000.000.000,00  para  a  cidade  de  São  Paulo,  mas  não  tem

R$10.000.000,00 para solucionar e construir a alça da BR-040 para a MG-30. E o

governo do Estado está bancando, vai bancar. O governo do Estado disponibilizará

90% dos recursos, e os 10% restantes serão disponibilizados pela Prefeitura de Belo

Horizonte. Onde está o governo federal? Onde está a presidenta, que se diz mineira e

belo-horizontina? Ela está em São Paulo anunciando recursos para o seu colega de

partido.

Vou conceder aparte ao deputado Rogério Correia, desde que ele me dê um minuto

para que eu possa contrapor sua afirmação e deixá-lo vermelho de vergonha por

conta da situação que a presidenta deixou. V. Exa. tentará defender o indefensável,
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mas vamos lá.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado,  não  precisa  ficar  na

defensiva, pois nem comecei a falar.

Estou usando um boné da Central Única dos Trabalhadores, pois há um projeto na

Câmara Federal, do deputado Sandro Mabel, o qual está flexibilizando e terceirizando

o  direito  dos  trabalhadores.  Hoje  há  uma  campanha  nacional  contra  essa

terceirização deslavada que consta nesse projeto de lei, que infelizmente encontra

respaldo  em  diversos  partidos  políticos.  É  um  projeto  vergonhoso  e  que  tem

mobilizado  os  trabalhadores.  Portanto  trago  a  minha  solidariedade  às  centrais

sindicais, aos sindicatos e à Central Única dos Trabalhadores.

Mas  peço  a  V.  Exa.  um  pouco  mais  de  justiça  quando  pergunta  onde  está  a

presidenta  Dilma.  Por  exemplo,  amanhã  ela  virá  a  Varginha  e  fará  anúncios

importantes, como a reinauguração de um câmpus importantíssimo na Universidade

Federal  de  Alfenas.  Recentemente  ela  esteve  no  Triângulo  Mineiro  para  falar

novamente  do  projeto amônia,  que é  um projeto  fundamental  da Petrobras.  Além

disso, ela fez a licitação da BR-381, e mais tantas outras questões realizadas para

Minas. É uma questão de justiça. Digo para V. Exa. perguntar onde está o senador

Aécio Neves. Este sim, depois de secar o Atlético e o Brasil, foi descansar na Europa

- e não sei por que ele estava cansado.

O deputado Gustavo Valadares* - Deputado Rogério Correia, não vou colocá-lo em

maus lençóis, mais do que já coloquei a presidenta.

Senhoras e senhores, vejam que estamos comemorando agora, como presente do

governo federal,  a  inauguração de um prédio de universidade pública.  Agora nós,

mineiros, temos de agradecer à presidenta da República por nos dar um prédio de

uma universidade.

Abro mão das esmolas mandadas para Minas, pelos R$8.000.000.000,00 que a

cidade  de  São  Paulo  está  recebendo.  Essa  quantia  daria  para  resolver  alguns

pequenos problemas, deputado Rogério Correia. Somando as obras, o metrô de Belo

Horizonte e o rodoanel, sonho de todos nós, seriam totalmente resolvidos com esse

dinheiro. E ainda poderíamos fazer a revitalização do anel, que mata todos os dias e

não deixa mais ninguém andar em função dos engarrafamentos que se formam em
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todos os gargalos de viadutos - e não são poucos os viadutos que existem no atual

anel  rodoviário.  Com  esses  R$8.000.000.000,00,  poderíamos  fazer  também  a

revitalização desse anel, deputado Doutor Wilson Batista. Portanto, para receber os

R$8.000.000.000,00 que São Paulo recebeu, abro mão da esmola que nos oferecem.

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir - Caro presidente deputado Hely Tarqüínio, quero saudar

as deputadas desta Casa na pessoa da companheira deputada Rosângela Reis e os

demais pares que compõem o Legislativo Mineiro. Sempre que ocupo este espaço é

para tratar de assuntos de interesse da nossa Minas Gerais, estado de que tenho a

alegria de ser  filho.  Com muita  honra,  carrego em meu coração o sentimento de

mineiridade, sentimento de um povo reconhecido em todo o Brasil por ser humilde e

trabalhador. Este estado já deu à Nação inúmeros líderes que escreveram uma nova

história de progresso para o nosso país. Portanto, inicio minha fala destacando para

todos a minha alegria de ser mineiro.

Mas peço licença a toda a gente de Minas Gerais para tratar de um assunto próprio,

mas que diz respeito à minha vida pública e aos eleitores desse estado. Dirigi  os

destinos do Legislativo de Campo Belo de 1993 a 1994, quando fui presidente da

Câmara Municipal, vereador que fui de 1993 a 1996; também fui prefeito da cidade de

2001 a 2004. Todos, ou quase todos os ex-prefeitos carregam consigo a expectativa

da aprovação de suas contas no Tribunal de Contas do Estado, mas muitas vezes

alguém  que  deixou  a  prefeitura  e  já  exerce  outro  trabalho  não  tem  capacidade

financeira para contratar um bom representante, um bom advogado para defender

suas contas no tribunal. Em inúmeras oportunidades, revela-se apenas a ausência de

alguns documentos e não se confirma a ocorrência de fatos errados que possam

levar  à  reprovação  daquelas  contas;  mas  os  ex-prefeitos,  por  seu  não

comparecimento ou fraca defesa, são penalizados e incluídos no rol dos que não

podem se candidatar.

Estou  dizendo  isso,  deputados,  porque,  quando  terminei  meu  mandato  como

prefeito  de  Campo  Belo,  o  Ministério  Público  detectou  que,  em  um  loteamento,
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aprovado na gestão anterior pela Câmara de Vereadores e pelo então prefeito, havia

uma  pequena  área  demarcada  como  preservação  permanente,  que  não  foi

devidamente reconhecida e assinalada na lei que o criou. Ao terminar meu mandato,

fui chamado ao Ministério Público para explicar o motivo da extensão do loteamento a

um  setor  daquela  área,  que  era  de  preservação  permanente.  Mas,  pasmem,

senhoras, senhores e minha presidenta Luzia Ferreira, que presidiu o Legislativo e foi

prefeita de Belo Horizonte: uma lei municipal amparava a minha ação.

Antes  de  fazer  a  modificação  no  loteamento,  a  Câmara  a  aprovou,  por

unanimidade,  e  o  Ministério  Público  de  Campo  Belo  manifestou-se  ao  Judiciário,

dizendo  que  a  lei  aprovada  pela  Câmara,  à  época,  teria  de  ter  sido  declarada

inconstitucional,  porque  o  Executivo  não  enviou  ao  Legislativo  os  devidos

esclarecimentos e os vereadores votaram sem conhecimento. Isso é um absurdo, e

eu perdi a ação em Campo Belo. Ela foi para o Tribunal de Justiça, em 2ª instância,

sem o meu devido conhecimento, porque o meu representante - como disse no início

do meu pronunciamento - não me avisou, não era mais prefeito, não ocupava cadeira

nesta Casa, e, mais uma vez, fomos condenados. Agora, em última instância,  em

embargos, a sentença foi reformada por três votos a zero.

Nós,  que  estamos  na  vida  pública,  pagamos  o  alto  preço  por  alguns  que  não

reconhecem que também somos seres humanos, que padecemos dos mesmos males

e temos sentimentos. Nas redes sociais, por meio de cartas anônimas, eu estava

sendo cutucado. Confesso que em muitos momentos, pelo que passei nesses últimos

seis meses, passou-me a ideia de parar com a vida pública,  devido a essa falta,

talvez, de reparação de um dano, que estava ocorrendo comigo.

Quero aqui dizer a meus pares que, neste momento, a Rádio Clube de Campo Belo

está  em  sintonia  com  esta  Casa,  como  sempre  faz,  por  meio  do  nosso  diretor

Giovani,  e transmite parte desta reunião, ao vivo. Portanto quero, neste momento,

dizer  que,  pela  Justiça,  posso  e  serei  candidato.  A Justiça  não  tem  contra  este

parlamentar  nenhuma questão  que não  permita  que  eu seja  candidato,  graças  a

Deus. Quando falo graças a Deus é porque é graças a Deus mesmo, fez-se justiça.

Foi um ato em que faltou muito mais um olho clínico do que sobraram fatos errados

para que a nossa punição acontecesse.
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Portanto,  quero  aqui  dividir  essa  alegria  com  meus  pares.  Sei  que  muitos  já

passaram  e  passam  por  essa  circunstância,  mas  nós  somos  seres  humanos.

Reconheço  que  muitos  prefeitos  de  cidades  pequenas,  quando  deixam  seus

mandatos,  não têm capacidade financeira  para  contratar  um bom advogado para

representá-los,  e  são  condenados,  porque  não  vêm  à  Justiça  para,  ao  menos,

entregar  a  sua  defesa.  Isso  aconteceu  comigo.  Quero,  então,  apresentar  essa

situação para conhecimento de toda Minas Gerais.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Duarte  Bechir,  quero

parabenizá-lo. Conheço o sentimento de alívio de V. Exa.; não o alívio da consciência,

que já era tranquila. Porém, é óbvio que, se há algo na Justiça de que V. Exa. tenha

de  se  defender,  quando  o  resultado  é  favorável,  o  sentimento  de  justiça  nos  dá

também o sentimento de alívio. Portanto quero parabenizá-lo.

Quero lembrar ao telespectador, mais uma vez, que hoje uso o boné da Central

Única dos Trabalhadores porque estou aqui simbolizando o repúdio que fazem hoje

os trabalhadores de todo o Brasil contra o projeto do deputado Sandro Mabel, que

terceiriza  o  serviço  dos  trabalhadores  e  assim  possibilita  uma  perda  de  direito

generalizada em todo o País. Então, há uma mobilização para que esse projeto seja

retirado de pauta  ou  rejeitado pela  maioria  dos  deputados.  Portanto,  quero  pedir

solidariedade aos nossos deputados estaduais - falo aqui em nome da CUT e das

demais sindicais.

Solicitei aparte para engrandecer V. Exa. e dar testemunho do trabalho que vem

desenvolvendo  na  Assembleia  Legislativa  -  independente  de  nossas  diferenças

político-ideológicas,  que  fazem  parte  do  parlamento.  Aliás,  o  parlamento  é  isso

mesmo,  uma casa  onde  opiniões  diversas  convivem  entre  si  e  formam  partidos,

consensuais ou não, mas que são estabelecidos por meio do diálogo, e V. Exa., sem

sombra de dúvida, tem sido um deputado com esse perfil.

Aliás recorro a V. Exa. para me ajudar num assunto, e sei que V. Exa. será solidário

com este deputado. Este final de semana estive em Itacarambi, no Norte de Minas,

para uma reunião do PT e também por outras emendas que entreguei na cidade,

entre as quais uma referente à fanfarra que passa a funcionar numa escola estadual.

Fui surpreendido porque o ano letivo nessa escola, deputado Carlos Pimenta, não
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pode  acontecer.  A secretária  de  Educação  ligou  para  o  diretor  dessa  escola  de

Itacarambi, cujo nome depois passarei a V. Exa., e proibiu que o ano letivo tivesse

início porque eu iria lá e estava proibido de ir à escola, visto que isso seria um ato

político,  porque  o  objeto  da  emenda  parlamentar  que  destinei,  referente  a  essa

fanfarra, não poderia ser recebido estando eu na cidade. Como eu poderia entrar na

escola, ela pediu ao diretor que suspendesse o dia letivo, e foi suspenso. A secretária

ficou uma hora ameaçando o diretor da escola dizendo que não haveria nada com o

deputado, mas que ele poderia ser punido por isso.

A secretária nunca recebe bem o Sind-UTE, e ficamos pensando se isso é uma rixa

entre o sindicato e ela. A secretária é difícil, deputado. V. Exa. tem com ela um bom

diálogo e poderia dar-lhe uns conselhos. Ligar para um diretor de escola para que um

deputado não entre na escola é realmente um absurdo. V. Exa., como presidente da

Comissão de Educação, poderia fazer isso.

Mas o fundamental do meu aparte é parabenizar V. Exa. pelo seu trabalho.

O deputado Duarte Bechir - Muito obrigado, deputado Rogério Correia.

A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Quero compartilhar da sua alegria de ter

tido essa vitória, esse reconhecimento dos seus direitos políticos plenos. Deputado,

esta Casa e o povo de Minas precisam de V. Exa., que exerce seu mandato com

muito compromisso público, em defesa do interesse coletivo não só da sua região e

da sua cidade, Campo Belo, onde foi vereador e prefeito, portanto tem um carinho

todo especial por ela, mas de toda Minas Gerais, que aqui representamos todo o seu

povo. Estou muito feliz porque V. Exa. é um deputado que orgulha esta Casa e o povo

de Minas por defender aqui os interesses do nosso estado e do nosso povo com tanta

determinação.  Isso  é  que  valoriza  a  representação  política,  a  representação

parlamentar.  Fico  feliz  em  saber  que  ano  que  vem  V.  Exa.  poderá  concorrer  e

continuará este mandato em favor de Minas Gerais. Parabéns.

O deputado Duarte Bechir - Obrigado, deputada Luzia Ferreira.

O deputado Celinho do Sinttrocel (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir,  quero

também compartilhar da sua alegria e parabenizá-lo pela grande vitória que V. Exa.

alcança hoje nos tribunais do nosso estado, mostrando a toda a sociedade e ao povo

mineiro que nunca cometeu crime eleitoral. O trabalho que V. Exa. faz na Assembleia
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é tão importante quanto o que fez como prefeito, com lisura e muita transparência, e

está provado hoje. Está de parabéns.

Deputado Duarte Bechir, aproveito também este momento para registrar que hoje o

movimento sindical se mobiliza contra o Projeto de Lei nº 4.330. Estive hoje na Praça

Sete com as centrais sindicais, e quero deixar registrado que a nova central sindical

da qual faço parte, sou vice-presidente, juntamente com a CTB, deixou a mesa de

negociação junto ao governo federal porque o governo federal e o relator não querem

discutir o fim do Projeto de Lei nº 4.330, que precariza e acaba com as categorias,

não respeitando a atividade-fim. Deixamos aqui o nosso protesto e, ao mesmo tempo,

fazemos um apelo a todos os deputados federais de Minas, junto com os deputados

estaduais, para fazermos pressão junto ao governo para que, dia 14, votemos contra

o Projeto de Lei nº 4.330, que é nocivo a todos os trabalhadores e trabalhadoras do

nosso país. Meu muito obrigado e parabéns a V. Exa., deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir  -  Obrigado pelo aparte e parabéns pela matéria aqui

levantada.

O deputado João Leite (em aparte) - Meu amigo deputado Duarte Bechir, vejo V.

Exa. hoje emocionado, e com razão. Lembro-me de V. Exa. compartilhando comigo a

sua dor.  Serviu e serve a sua cidade como poucos na história  de Campo Belo, e

recebe isso em troca.

Isso  é  próprio,  infelizmente,  daquela  política  menor  que  tenta  desconstruir  a

imagem de um homem público que oferece a esta Casa toda a sua força e seu

comprometimento.  Sei  que V.  Exa.  fez  isso  também por  sua cidade.  No entanto,

vemos aqui,  por exemplo, que tentam desconstruir  a imagem de pessoas como o

senador Aécio Neves e o governador Antonio Anastasia. Fizeram isso também com

Fernando Henrique Cardoso e tentaram fazer com V. Exa. Então, V. Exa. não ia ficar

impune. Deputado Duarte Bechir, tinha certeza de que V. Exa. era totalmente livre de

qualquer culpa nessa situação e me alegro de a Justiça reconhecer seu compromisso

com  sua  cidade.  V.  Exa.  está  pronto  para  continuar  realizando  nesta  Casa esse

belíssimo trabalho. Quero ir à tribuna dar-lhe um abraço.

O deputado Duarte Bechir - Muito obrigado, deputado João Leite. Vindo de V. Exa.,

isso ainda me faz maior no meu pensamento e nas minhas ações. Chamo o deputado
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João Leite, como quando atleta, de João de Deus, mas é o João de Minas Gerais.

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Sávio Souza Cruz.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Sr.  Presidente,  deputados  e  deputadas

componentes  da  Mesa,  deputados  e  deputadas  em  Plenário,  os  que  nos

acompanham pelas galerias e, em especial, os que nos veem pela TV Assembleia,

antes  de  iniciar  o  meu pronunciamento  não  consigo  deixar  de  fazer  um registro.

Quando vejo deputados do DEM e do PSDB falarem sobre trens, é inevitável lembrar-

nos do  metrô de  São Paulo.  De trem essa turma entende,  mas não venham dar

consultoria aqui de cartel,  quadrilha e roubalheira. Não queremos que tragam isso

para Minas Gerais, até porque já temos nossos problemas. O problema é mais sério

ainda  porque aqui  não  se  pode  apurar,  está  proibido.  Apuração,  não.  Em Minas

Gerais não se pode apurar.

Quando os tucanos começam a falar  muito sobre trens e  metrô,  lembramo-nos

daqueles bilhões que os tucanos desviaram do metrô de São Paulo. Será que essa

tecnologia está chegando, deputado Pompílio Canavez? Está chegando a tecnologia

do desvio dos metrôs. São doutores em desviar recursos de metrô. Deve ser por isso

que há sempre essa motivação. “Queremos o metrô, mas queremos mais o desvio do

metrô.  Queremos o cartel e  a quadrilha que está denunciada.”  Agora está até no

“Jornal Nacional”, na “Folha de S.Paulo” e em todo canto como foi tratado o assunto

“metrô” pelos governos do PSDB de São Paulo. É isso que ficou estabelecido e claro.

O deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Deputado Sávio  Souza Cruz,  quero

parabenizá-lo pelo pronunciamento e, em primeiro lugar,  dizer-lhe também que na

semana passada me assustaram as atitudes anunciadas pelo governador Anastasia

no que concerne às questões administrativas no Estado de Minas Gerais.

V. Exa. vem dizendo dessa tribuna, assim como tenho ressaltado, que o senador

Aécio Neves entrou num caminho, que chamava de choque de gestão e déficit zero,

que levaria o Estado de Minas Gerais à falência e à quebradeira. Repito sempre as

palavras de V. Exa. não só aqui, mas também no Twitter: “Aécio quebrou Minas”. Isso,

de fato, está comprovado agora.
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Na semana passada, o governador Anastasia anunciou e assumiu a quebradeira do

Estado.  O dinheiro que o  governo sempre toma emprestado,  com a anuência  da

Assembleia Legislativa, com voto contrário do PT e do PMDB, significa que o governo

estava  descontrolado,  ou  seja,  pegava  dinheiro  emprestado  para  comprar,  por

exemplo,  viaturas  para  as  Polícias  Civil  e  Militar.  Era  isto  que  ele  fazia:  pegava

dinheiro emprestado apenas para coisas comuns, que deveriam ser do dia a dia. O

último empréstimo do governo foi para o Circuito Cultural Praça da Liberdade, que

seria realizado por  meio de  PPP,  com economia da Cidade Administrativa,  que o

senador Aécio Neves construiu gastando R$1.500.000.000,00. Essa foi a obra mais

cara  do  governo  Aécio  Neves.  Aliás,  gastou  mais  com  publicidade,

R$2.000.000.000,00, do que com essa obra.

Na semana passada, o Prof. Anastasia assumiu que o Estado de Minas Gerais está

quebrado  e  por  isso  não  investe  na  saúde  e  na  educação  sequer  o  mínimo

constitucional. Ele fez um malabarismo para dizer que vai economizar, que vai cortar

20% dos cargos em comissão. Mas criou 4.200 cargos, algo em torno disso, por lei

delegada. Nesse corte que fez, não nos explicou até hoje, por exemplo, se a sobrinha

do  Cachoeira  está  ou  não  incluída.  Mas  isso  é  apenas  para  exemplificar  a

meritocracia, outra palavra de ordem não seguida.

Então,  gostaria  de  parabenizar  V.  Exa.  pelo  pronunciamento.  Lembro  que

deveríamos fazer o balanço tão anunciado do que o governo economizou. Porém

economizou em cima das secretarias extraordinárias criadas por ele mesmo, por meio

de lei delegada. Então é a pirotecnia que funciona no Estado de Minas Gerais com o

governo Anastasia.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço o seu aparte, deputado Rogério. Agora

entro no assunto que, de fato, me traz a esta tribuna. Quero fazer um apelo aos

governadores de Minas -  governador  de fato,  Aécio Neves, governador de direito,

Antonio Anastasia, governadores de Minas. Se o caminho proposto por V. Exas. para

este estado é a desmoralização completa de Minas Gerais, a desautorização absoluta

das instituições, assembleias, tribunais, ministério público, Excelências, chegamos ao

destino. Desmoralizadas as instituições, desacreditado o Estado, o governo age como

biruta de aeroporto, sempre preocupado com o “marketing”.
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Em 2011, Srs. Deputados, por meio de lei delegada - esses governos tucanos de

Minas são os campeões mundiais em leis delegadas -, o governador Anastasia criou

não  4  mil,  mas  9.074  cargos  comissionados,  8  secretários  ou  equivalentes,  8

secretários  adjuntos  ou  equivalentes,  15  subsecretários,  120  empreendedores

públicos, 4 vice-presidentes,  12 analistas  de pesquisa e ensino I,  23 analistas  de

pesquisa  e  ensino  II,  1  ouvidor  da  Arsae,  2  coordenadores  técnicos  da  Arsae,  3

subcontroladores  da  Controladoria-Geral,  e  por  aí  vai.  Estimativas  de  cargos

comissionados criados: 2.644 e mais 7.430 em 2007 e 2011, impactando a folha em

mais de R$71.000.000,00. Essa era a farra das leis delegadas, em que tinha de haver

a estrutura administrativa do governador  de fato,  que nomeia os  secretários,  mas

também  deveria  ter  uma estruturazinha  do  governador  de  direito,  que  queria  ter

algumas  pessoas  de  sua  confiança  próximas.  Aí  a  farra  seguia,  sempre  com  a

conivência da imprensa cooptada, comprada, dominada, subalternizada e censurada

de Minas. Essa mesma imprensa anuncia agora, com alarde, que virá a economia, a

economia da gastança, a extinção das secretarias que ele mesmo criou, a Secretaria

da Copa, de Esporte, de não sei mais o quê, e que agora vão juntar-se. Mas não

disse que foi ele quem as criou.

No  início  de  julho,  votamos  aqui  um  projeto  que  dava  destinação  à  Fundação

Centro Tecnológico de Minas Gerais. Duas semanas depois, o governador anunciou

nos jornais que iria fundi-la ao IGA. Ele não sabe o que quer. É biruta de aeroporto.

De duas, uma, governador de Minas, governador de fato, governador de direito: ou

admitimos que o Estado está quebrado,  que vocês quebraram Minas Gerais,  que

Minas é o mais endividado Estado da Federação, isso em nome da honradez, da

ombridade, da transparência e do compromisso com os mineiros; ou admitimos que

todo  mundo  ficou  doido.  Quem  cria  extingue,  quem  aumenta  diminui.  Fica  essa

sanfona, essa gaita de fole, de enche e sopra, de fecha, sopra e abre. E isso sempre

com o aplauso da imprensa. Quando incha: “Está certo, está modernizando, porque

tucano  é  moderno”.  Quando  extingue:  “Está  mais  certo  ainda  porque  está

racionalizando”.

Que beleza, Minas Gerais! Governadores de Minas, vamos cortar um governador,

deixemos um só. Vamos escolher o de fato ou o de direito. Comecemos a cortar de
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cima. Para que dois governadores? Para que essa hipocrisia? Enquanto isso, está

aqui para ser votada a aprovação das contas de 2011. As contas de 2011 estão para

ser votadas, deputado Pompílio. Nesse ano foram criados esses cargos por meio de

lei  delegada.  O  que  faz  o  “tribunal  do  faz  de  conta”?  Registra  que  não  foram

cumpridos os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Isso está no relatório

do “tribunal do faz de conta”. No entanto, fazendo jus ao “faz de conta”, propõe que

ainda assim, ainda que a Constituição não esteja sendo cumprida mais uma vez em

Minas Gerais, que esta Assembleia homologativa aprove as contas de S. Exa., que

cria  cargos,  extingue  cargos;  cria  cargos,  extingue  cargos;  cria  cargos,  extingue

cargos, e está sempre certo. Está sempre certo porque esse é o choque de gestão de

primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração, de

quinta geração.

Teatro! Teatro, sempre com o aplauso conivente da mídia, conivente e remunerado,

conivente e pago. Em prejuízo de quem? De Minas sempre, dos mineiros, que agora

não sabem se Minas quebrou ou se de fato acabou de perder o rumo, o prumo de

tudo. Tem de extinguir o que criou. Vamos aplaudir porque, em tempo recorde - 10

anos -,  S.  Exa.,  o  governador,  com sua brilhante equipe,  descobriu que algumas

instituições,  que  algumas  estruturas  eram  desnecessárias.  Tempo  recorde!  Que

competência!  Em  10  anos  foram  capazes  de  fazer  essa  pesquisa  e  identificar  a

existência  de  órgãos  ociosos,  de  cargos  desnecessários,  de  estruturas  que  se

repetiam. Conseguiram isso no prazo recorde de 10 anos.

E a  mídia  aplaude.  Aplaude porque é paga para aplaudir,  só que a criação de

cargos é feita por lei delegada, escondidinho, no gabinete. A publicação é feita no

meio da página do “Minas Gerais”, em letras miúdas. Na hora de extinguir, é feito o

anúncio em coletiva de imprensa. Extinguiu o que criou, diminuiu o que aumentou,

sem ter a ombridade de falar ao povo de Minas: “Perdoem-nos, quebramos Minas

Gerais, a campanha de Aécio quebrou Minas”.

O nosso único projeto, a campanha do senador, não pode prescindir do gasto total

nesse  projeto,  nesse objetivo,  nessa  meta  única,  que  é  tentar  eleger  o  senador,

desmoralizar  o  Estado,  destruir  as  nossas  instituições,  extinguir  esse  poder  e

transformar  o  “tribunal  do  faz  de  conta”  e  o  “ministério  público  do  faz  de  conta”
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também.

Quanto a essa obra, anuncio para Minas Gerais, usando este microfone, que, como

líder do Bloco Minas sem Censura, apresentei substitutivo ao projeto de resolução no

qual proponho a aprovação das contas e a rejeição, pura e simples, do governador de

Minas,  do ano de 2011,  pelo flagrante descumprimento da Constituição, apontada

também no relatório do “tribunal do faz de conta”. Quando me refiro ao “tribunal do faz

de conta”, não incluo os técnicos, que são sérios. Os próprios conselheiros fazem o

tribunal ser chamado de “faz de conta”. Os técnicos fizeram o seu papel e apontaram

o descumprimento constitucional sistemático, reiterado, repetido, ano após ano, como

se a Constituição de Minas pudesse ser rasgada pelos bicos dos tucanos. Isso não

pode ser assim, não pode! Algum dia, em Minas Gerais, a população dos mineiros

deverá saber o que foi feito nessa triste quadra da vida deste estado - Minas que se

empobrece,  Minas  que  não  tem  instituição,  Minas  que  sequer  cumpre  a  sua

Constituição. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.

O  deputado  Carlos  Pimenta  -  Agradeço  ao  presidente  Hely  Tarqüínio  e  a

compreensão  do  deputado  João  Leite.  Sou  o  último  orador  inscrito  e,  para  não

quebrar as regras do pinga-fogo, tenho interesse em abordar o mesmo assunto que

V.  Exa.  abordará.  Com certeza,  logo após esse horário,  vamos nos pronunciar  e

respaldar as palavras de V. Exa. Elas, certamente, trarão muitos esclarecimentos ao

que foi dito.

Presidente,  antes  de  tocar  no  assunto  que  me  traz  a  esta  tribuna,  queria,

primeiramente,  comunicar,  com  muito  pesar,  o  falecimento  de  um  ex-prefeito  da

cidade de Coração de Jesus, o Sr. Humberto Matos. Gostaria de dizer também que a

sociedade de Coração de Jesus ficou muito triste com o falecimento desse grande

homem público, desse grande político, pai de família e cidadão exemplar. Fica aqui a

nossa solidariedade à família do ex-prefeito Humberto Matos, que, de 1989 a 1992,

governou aquela querida e próspera cidade, Coração de Jesus.

Ao voltar do recesso parlamentar, vou mudar um pouco o tema do meu discurso na

Assembleia, nesta tarde, porque ouvi aqui hoje, na fala do deputado Sávio Souza
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Cruz,  um  pronunciamento  eivado  de  muita  mágoa.  A  própria  história  mostra

claramente quem foi Aécio Neves para Minas Gerais e, principalmente, o que ele é

hoje  como  senador  da  República.  Ele  é  um  candidato  em  potencial,  que  já

ultrapassou a presidente Dilma na última pesquisa do O&P, divulgada em Brasília

pelas Organizações Globo. Certamente, a ascensão de Aécio está doendo em muitas

pessoas e as está incomodando. Sem dúvida alguma, ele tem todo o campo para

poder trabalhar, que é o campo do Brasil de hoje, do Brasil que quer se modernizar,

do  Brasil  que não quer  ficar  no  atraso e na  retórica,  em pronunciamentos dessa

natureza. Aécio, com certeza absoluta, significa o novo para o nosso país.

Ele, durante oito anos no governo de Minas, tem o que dizer ao povo brasileiro:

como governou o  nosso estado e  como o  endireitou.  Minas  Gerais  saiu de  uma

situação caótica, com uma dívida monstruosa. Hoje, ele, com seu exemplo de vida,

de homem público e administrador, mostra que é possível oferecer aos brasileiros um

Brasil diferente, modernizado, que todos sonhamos e queremos.

O  deputado  fala  do  governo  Anastasia,  de  um  homem  que  ontem  deu

demonstração de compromisso com as causas básicas do nosso povo ao lançar um

programa de saúde pública da melhor qualidade. É sempre assim: quando Anastasia

quer mostrar que acompanha o clamor da população, dos jovens e quer propor algo

diferente,  vêm  pronunciamentos  dessa  natureza  mostrando  que  o  atraso,

infelizmente, ainda quer durar mais tempo neste país. Isso é triste. Deputado João

Leite, estou vendo aqui pronunciamento político passar por cima da realidade, do que

realmente está acontecendo. Estou vendo agressões gratuitas a um ex-governador

que demonstrou ser eficiente, competente e ter condições de vencer as campanhas

eleitorais  do  ano  que  vem.  O  nome  de  Aécio  está  crescendo  no  coração  e  na

consciência do povo brasileiro - e não é com discurso dessa natureza. O deputado

fala de dois governos, esquecendo-se de que lá em cima também temos a presidenta

de direito, a Dilma, e o presidente de fato, que interfere no dia a dia das questões do

Brasil, que é o ex-presidente Lula.

Então, são dois pesos e duas medidas. São duas velas acendidas para dois santos

diferentes. Acho que temos de ter, nesta tribuna, pelo menos um pouco de coerência.

Não podemos aceitar discurso dessa natureza do meu amigo Sávio, a quem admiro e
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respeito há tantos anos. Ele foi líder do ex-governador e ex-presidente Itamar Franco

nesta Casa. Um ex-governador que deixou o Estado em uma situação deplorável,

mas  depois  o  Estado  foi  colocado  nos  trilhos,  no  caminho  do  progresso  e  do

desenvolvimento.

Vou falar um pouco desse programa de saúde do governo, mas antes quero passar

a palavra ao companheiro Duarte Bechir. Hipoteco a V. Exa. a nossa solidariedade

pessoal ao saber que continuará sendo o grande político da região de Campo Belo e

das cidades que bem representa. Ressalto a minha satisfação pessoal por V. Exa.,

efetivamente, poder apresentar seu nome como candidato novamente a deputado,

para o bem de Campo Belo e toda a região. Com o maior prazer, ouço V. Exa.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Secretário Carlos Pimenta, agradeço-lhe

por me ceder este pequeno aparte. Deputado, quando o deputado Sávio começou a

usar a palavra da forma como o fez na tarde de hoje, com uma fala carregada de

sentimento  de  raiva  do  governo de Minas,  de  ódio,  talvez por  ver  que as coisas

andam bem, tentava, através de palavras, e não, de ações, diminuir o nosso governo.

O próprio deputado Sávio Souza Cruz, quando secretário de Administração, pagava

aos  servidores  em  longas  escalas,  em  sete  chamadas  que  aconteciam  no  mês

subsequente ao trabalhado. O governo não tinha crédito para comprar um chiclete ou

uma bala  lá  fora.  Nada se comprava em nome do governo de Minas.  Quando o

deputado Sávio vê o governo de Minas trilhar os passos do progresso, da honra, da

organização, e, mais uma vez, esta semana, a agência Standard & Poor's reconhecer

que Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior grau de responsabilidade para se

investir, ele derrama o ódio em forma de pronunciamento para tentar diminuir nosso

governo.

Termino, secretário Carlos Pimenta, dizendo o seguinte: as ações do governo de

Minas não serão diminutas perante pronunciamentos como os que foram feitos aqui,

nesta tarde de hoje, pois elas são maiores. A raiva e a ira não são capazes sequer de

tocar na grandeza do nosso governo. Muito obrigado.

O deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao deputado Duarte Bechir por esse aparte,

que  engrandece  o  nosso  pronunciamento.  Não  são  gestos  momescos  e

espalhafatosos que mostrarão a verdade. A história está aí para que possamos julgar.
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Aliás,  fomos julgados várias  vezes,  e em todas  elas  o  povo brasileiro deu o  seu

veredito  nas  urnas,  apoiando  o  ex-governador  Aécio  Neves  e  o  nosso  atual

governador  Antonio  Augusto  Anastasia,  que  de  forma  decente,  coerente,  ética  e

responsável governa Minas mesmo neste mar revoltoso que estamos vivendo, com a

manifestação da população. Minas sai ilesa porque tem um governo, tem um norte,

tem um plano de governo que, com todas as dificuldades, atende aos anseios que

aqui chegam.

Quero apresentar ao governador Anastasia os agradecimentos do povo de Montes

Claros  e  do  Norte  de  Minas  pelo  evento  que  ocorreu  antes  da  entrega  das

ambulâncias a mais de 470 municípios mineiros. Houve uma audiência pública com a

presença  do  nosso  arcebispo  e  provedor  da  Santa  Casa,  D.  José  Alberto.  O

governador  celebrou  um convênio  de  R$5.000.000.000,00  com  a  Santa  Casa  de

Montes Claros, ajudando o pronto-socorro. Mais que isso, ele autorizou o Deop a

licitar  o  maior  hospital  de  urgência  e  emergência  do  interior  de  Minas  Gerais,  o

hospital  de  urgência  e emergência  da  Macro  Norte,  hospital  do  trauma da Santa

Casa. São gestos como esse que nos impelem a vir a esta tribuna para dizer em alto

e  bom som que teremos  muitos  pronunciamentos  iguais  a  este  durante  a  nossa

trajetória até o final do ano que vem. Mas as ações de responsabilidade marcam,

ficam. São ações de um governo que sabe o alcance das suas atividades e funções,

como a que trouxe a Montes Claros o hospital do trauma, a que construirá o hospital

regional no Município de Nanuque, uma das últimas fronteiras de Minas Gerais, e a

que está construindo hospitais em Governador Valadares, em Teófilo Otôni, cidade

governada pelo PT, em Divinópolis, em Poços de Caldas.

Gostaria muito não de poder apagar o pronunciamento do deputado Sávio, mas de

dizer em alto e bom som que Minas Gerais tem no governador Anastasia um homem

sério, ético e preparado, que está governando Minas para os mineiros, principalmente

para  aquelas  regiões  mais  longínquas.  Os  resultados  estão  aí.  Sabemos  das

dificuldades na saúde pública. Ninguém quer tampar o sol com a peneira, mas aqui

em  Minas  estamos  cumprindo  a  missão,  a  nossa  obrigação.  Neste  momento,

deixamos a nossa solidariedade ao senador Aécio Neves e ao governador Anastasia.

Muito obrigado.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. Com a

palavra, pelo art. 164, o deputado João Leite.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, Srs. Deputados,

estou  perplexo.  Não  imaginava  que  este  Parlamento,  que  prima  por  relações

respeitosas e cordiais,  pudesse vivenciar o que vivenciou nesta tarde: um ataque

gratuito contra o meu partido, o PSDB; um ataque gratuito ao senador Aécio Neves;

um ataque contra o governador Antonio Anastasia.

Um  verdadeiro  teatro  foi  feito  nesta  tarde.  Um  membro  do  governo  veio  aqui

solicitar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais uma consulta - inclusive,

tenho todos  os dados aqui:  “Pode-se contar  o recurso  do saneamento  básico  na

saúde?”. A prestação de contas do governo anterior ao governo do PSDB foi feita

dessa maneira. O Tribunal de Contas aceitou. Porém, o que fazem torcendo contra

Minas Gerais e o senador Aécio Neves faz parecer que estão tremendo. Ora, não tem

campanha eleitoral ainda não.

Agora quero saber quem é que vai sair por Minas Gerais falando mal do senador

Aécio neves, dizendo que ele não cumpriu o que se refere à saúde. Então, o nosso

deputado  Sávio  Souza  Cruz,  secretário  de  governo  naquela  época,  também  não

cumpriu. O governo deles não cumpriu e vem aqui soltar pela internet que o senador

teria desviado dinheiro da saúde. É ridículo o que essa oposição está fazendo em

Minas Gerais, saindo totalmente daquilo que é o razoável nas relações. Vemos hoje

um destempero, um ódio, uma raiva. Não sei como responder às pessoas que estão

com essa raiva, com esse ódio do senador Aécio Neves. Por que será que estão com

esse  sentimento?  Será  porque  o  senador  ligou  230  cidades  de  Minas  Gerais

abandonadas e esquecidas? Porque na quinta-feira o deputado Cabo Júlio veio a

esta  tribuna  dizer  que  ninguém  fará  a  cabeça  dele  contra  alguém  que  foi  tão
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importante  para  a  segurança  pública,  como  foi  o  governador  Aécio  Neves.  O

deputado Cabo Júlio teve a coragem de subir nesta tribuna e falar.

O problema não é essa oposição, mas alguns raivosos, nervosos. Não sei o que

eles estão perdendo. É claro que o PSDB deverá escolher o senador Aécio Neves,

mas haverá uma disputa. Está certo que a presidente e o PT estão caindo, o que

ficou evidente pelo desespero demostrado aqui nesta tarde. Ora, isso não pode levar

as pessoas a atacarem o PSDB como aconteceu neste Plenário. A base do governo

não pode ser atacada dessa maneira. É ridículo vermos um governo federal, que tem

39 ministérios, vir criticar um governo que quer ter 17 secretarias. Isso é um mistério.

Na verdade, o que vimos aqui foi um teatro quando disseram que o governo do

Estado quer de alguma forma tomar o Poder Legislativo. Ora, o governador que eles

apoiaram e do qual foram secretários e líderes nesta Casa mandou para cá um ofício

dizendo: “O Presidente da Assembleia Legislativa deverá ser o Deputado Anderson

Adauto”.  Enquanto  todos  aqui  ficaram  comendo  na  mão  do  governador  Itamar,

somente nós, da oposição, do PSDB, não aceitamos. O deputado Sávio Souza Cruz

e  outros  deputados  engoliram  um  ofício  do  chefe  do  executivo  para  escalar  um

presidente na Assembleia Legislativa. Deputado Hely Tarqüínio, tenho a honra de ter

votado contra. Isso é que é diminuir o Poder Legislativo. Tenho memória.

Por isso, Sr. Presidente, venho aqui defender o meu partido.

Estão tentando, nesses últimos dias, enxovalhar a honra de Mário Covas, uma das

figuras mais respeitadas deste país. Veio o filho do Sr. Gilberto Carvalho, no Cade, a

polícia política do governo federal, atacar Mário Covas, dizer que ele está envolvido

no cartel. As minhas duas mãos ponho no fogo por Mário Covas, um homem de bem,

respeitado, que lutou contra a ditadura neste país. O PT quer enxovalhar a imagem

de Mário Covas liberando documentos do Cade. É inaceitável o que estamos vendo.

Estou sentindo que vai piorar. Estou preparando, trazendo todos os documentos.

Traremos os números do nosso governo, mostraremos que este é um governo sério.

Minas Gerais reconhece. O senador Aécio Neves - eles estão tremendo de medo -

saiu com 90% de aprovação. É esse o medo.

Lamento, Sr. Presidente, esse ódio, essa raiva da Oposição. Não posso dizer que é

de todos porque nosso querido deputado Cabo Júlio assomou a esta tribuna e disse:
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“Estou com Aécio Neves, o homem que fez tanto pela segurança de Minas Gerais”.

Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia -  Muito obrigado,  presidente.  Serei  bastante breve,

porque as críticas políticas precisam ser feitas. Imagine se o Parlamento só tivesse

uma visão,  uma  opinião  e,  toda  vez  que  uma  crítica  fosse  feita,  houvesse  uma

revolta. Acho que é um certo costume. O governo do PSDB ficou acostumado a não

poder ser criticado em nada, nem na mídia nem em lugar nenhum. É impressionante.

O PSDB tem o controle da mídia, da imprensa brasileira e mineira, do Tribunal de

Contas, que assinou um termo de ajustamento de gestão - TAG - com o governo,

dizendo que não se precisa cumprir a Constituição. Até isso ele controla. O PSDB

controla em Minas Gerais a cúpula do Ministério Público, principalmente com o Dr.

Aeceu. Só fazia o que queria o PSDB e não consegue escutar o que a oposição diz.

Ele  ficou  mal  acostumado,  ele  controla  tudo:  a  mídia,  o  Tribunal  de  Contas,  a

Assembleia  Legislativa.  Controla  tudo  e  quer  controlar  a  todos.  Quando  se  fala

alguma coisa do PSDB, há aqui  os  censores dizendo:  “Você falou  isso.  Isso não

pode!  O  que  é  isso?!  Falou  do  meu  partido!”.  Ficam  revoltados,  com  ódio.  É  o

defensor-mor. Nenhuma crítica pode ser feita. E são críticas políticas consistentes. É

equivocado deixar de aplicar 25% na educação e 12% na saúde. Isso é um equívoco

do governo do PSDB desde o primeiro momento. Foram mais de 15 bilhões que não

foram investidos na saúde e na educação. Por mais que não gostem de ouvir crítica,

é  uma crítica  política,  uma opção  política  que  foi  feita.  Essas  questões,  quando

expostas,  revoltam  o  PSDB.  Não  querem  escutar,  não  podem,  ficam  bravos,

nervosos, impacientes, não aceitam opinião contrária porque se acostumaram a ter o

controle  de  tudo.  Como  ninguém  pode  pensar  diferente,  a  atitude  é  essa,  de

intolerância, de ameaça, de escárnio. É essa a atitude do PSDB. Vejam bem. Por

quê? Porque não estão acostumados ao debate. Agora há uma denúncia feita, no

caso de São Paulo, da Siemens, uma empresa. Todos os noticiários estão dizendo

que o caso está sendo apurado. Aí é a acusação de que é o PT que faz. Mas quando

ele vem aqui falar de Zé Dirceu, de ”mensalão”... Agora, Covas, não sei o quê, não,

esse é santo. Se é do PSDB, é santo, ninguém toca. É a polícia política do PT. Mas e

a polícia política do PSDB, que nem sequer nos deixa falar aqui na Casa, não tem
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paciência nem de escutar? A censura absoluta. Não se pode falar aqui na Casa, há

logo uma impaciência, uma revolta.  Não se pode, não se fala.  Olha o Regimento

Interno! Corta! Não tem condições. Então, é impressionante: o que vale para Chico

não  vale  para  Francisco.  Ora,  esse  caso  está  sendo  apurado.  Eu  não  fiz  aqui

nenhuma denúncia. Está sendo feita uma apuração de desvio de R$455.000.000,00,

em que 30% do metrô de São Paulo era superfaturamento do cartel. A denúncia foi

feita, vai ser verificado se é mentira ou verdade. Agora, a princípio, ninguém pode

impedir que seja feita a investigação. Ela será feita normalmente, tranquilamente. Não

estou denunciando aqui que houve ou que não houve, mas a investigação tem de ser

feita. Por que é do PSDB não se pode fazer a investigação? É o Cade? É o PT? Aí

não,  desse  jeito  entramos  naquele  caso  de  que  você  não  pode  ser  investigado,

somente os outros podem ser investigados. “Os meus não investiguem, não, porque é

polícia política. Esse eu não deixo investigar”. Aí não. É preciso saber escutar, saber

que há problemas. Problemas existem em todos os cantos. É assim que funciona. A

democracia  é  assim.  Não  pode  haver  essa  intolerância.  É  meio  doentio  dessa

maneira,  é  intolerância.  Assim  não  pode  ser.  É  verdade:  aqui  em  Minas  não  se

aplicou o mínimo constitucional na área da saúde e da educação. Quem disse isso

não  foi  a  oposição,  não,  foi  o  Tribunal  de  Contas.  O  Tribunal  de  Contas  disse

claramente que não houve respeito à Constituição, desde 2003. A medida que existe

contra  o  senador  Aécio  Neves  para  a  devolução  de  R$4.300.000.000,00  é  do

Ministério Público, através do Dra. Josely; não é nem da oposição, é dela. O processo

está  lá  para  ser  averiguado  no  Tribunal  de  Justiça.  Mas  houve,  sim,  o  não

cumprimento  dos  R$4.300.000.000,00,  no  caso  Aécio  e  mais  no  caso  Anastasia.

Começou em 2003 esse caso, que está sendo discutido na Justiça. Então, é isso.

Agora, não podemos admitir ofensas, impaciência ou intolerância aqui na Casa. Deus

me livre. “Tira da ata!”. “Não, pode desvincular isso na ata!”. “Tira, corta, não deixa,

não permita, é do meu partido!”. Ah, tenham dó. Este é um espaço democrático, lugar

de discussões. É claro que concordo com o deputado Cabo Júlio: não pode haver

ofensas pessoais. E é o que estamos fazendo. Estamos fazendo política. O caso da

saúde e da educação está mal explicado. Iremos discutir isso amanhã. Iremos discutir

a aprovação ou não das contas do senador Aécio Neves, quando era governador. Vai
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haver posições distintas. Por um motivo fácil  e óbvio vou defender a rejeição das

contas, pois  entendo que não houve o cumprimento das contas no que tange ao

respeito à Constituição relativamente à aplicação do percentual mínimo na educação

e na saúde. Eu vou trazer dados e vou mostrar isso. Aí vão dizer que o outro governo

também não cumpriu. Não me interessa. Estou analisando essas contas. Essas não

podem ser analisadas porque o PSDB não quer,  não deixa,  porque é dele e não

pode. Se forem rejeitadas, não pode, é perseguição. Mas onde foi? Por que o PSDB

não aplicou o percentual mínimo na saúde e na educação? Ele faz falta. Deputado

Hely Tarqüínio, amanhã trarei esses dados com muita precisão. Há deputados que

nem sabem das coisas e estão falando bobagens. Quando foi instituída, em 2003, a

obrigatoriedade relativa à saúde, até os dias de hoje, em nenhum ano foi cumprido

esse percentual. Hoje, o Tribunal de Contas, na conta do ano passado, reconheceu

que não foi aplicado o mínimo constitucional, mas que foi aplicado o TAG. Ora, mas o

TAG vale mais do que a Constituição? Eu termino minha fala, porque a impaciência

do deputado João Leite poderá levá-lo ao infarto. Escutar o que não quer e o que não

pode. Então, para que o deputado João Leite tenha mais calma e fique mais tranquilo,

vou terminar minha fala, deputado João Leite. Não estou fazendo nenhuma ofensa;

apenas estou discordando de V. Exa. Não precisa ficar tão nervoso quando fazem

críticas ao seu partido. Não é uma crítica pessoal e sim política. V. Exa. precisa ter

paciência para escutar o que os outros falam. Agradeço.

O deputado Cabo Júlio - Agradeço a palavra a V. Exa. É só para esclarecer aqui a

minha fala da quinta-feira,  quando reclamei que a política mineira está polarizada

entre PT e PSDB e que o meu partido, o PMDB, acaba atuando como coadjuvante.

Estava dizendo ao deputado Rogério Correia que recebi  um informativo do Bloco

Minas sem Censura com algumas fotos e montagens que, no meu entendimento,

extrapolam o  senso de  oposição.  Colocam, por  exemplo,  fotos  do  senador  Aécio

Neves debaixo de um cogumelo ou, ainda, expressões como “se beber, não escreva”,

ou chamando-o de estúpido. Achei isso agressivo, pois extrapola o meu conceito de

oposição.  Talvez  até  tenha  sido  feito  isso  no  passado,  mas  acho  que  foram

extremamente  agressivos  esses  ataques  pessoais.  Eu  disse,  inclusive,  que  não

gostaria que também o PSDB usasse, isonomicamente, agressões desse tipo contra
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a  presidente  Dilma  ou  contra  o  vice-presidente  Michel  Temer.  Defendi  que,  se

estamos  fazendo  oposição,  devemos  fazê-la  a  projetos  e  não  a  pessoas,  muito

menos com ataques pessoais. Disse ainda mais que Minas Gerais vive um momento

inusitado em que temos três senadores, e o único que está lá pelo voto é o senador

Aécio Neves; os outros dois assumiram a cadeira em razão da vacância daqueles

que foram eleitos. Isso é inadmissível, e não poderia,  como militar,  aceitar isso. E

louvo o posicionamento dos nossos representantes, de sindicatos, de associações e

de  outras  entidades,  quanto  aos  avanços  que  aconteceram  junto  ao  governo  do

Estado  na  segurança  pública.  Então,  é  isso.  Quero  dizer  que  fiquei  assustado,

deputado Rogério Correia, com o nível de agressividade. Louvo, sim, a postura do

senador Aécio Neves, porque não posso dizer que não sou mineiro. Não vivo numa

ilha, mas em Minas Gerais. Obrigado, Sr. Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência,  no  uso  de  suas  atribuições  e  em  observância  ao  art.  252  do

Regimento Interno, torna sem efeito, por falta de quórum, a votação ocorrida na 46ª

Reunião  Ordinária,  realizada  em  1º  de  agosto,  dos  seguintes  requerimentos:  da

Comissão de Direitos Humanos em que solicita ao presidente da 54ª Subseção da

OAB-MG,  ao  diretor  executivo  da  Fraternidade  Brasileira  de  Assistência  aos

Condenados  e  ao  presidente  da  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados,  todos  do  Município  de  Manhuaçu,  providências  para  apuração  das

denúncias sobre o presídio e a Apac desse município apresentadas na 34ª Reunião

Extraordinária da referida Comissão, realizada em 9/7/2013; dos deputados Alencar

da Silveira Jr. e Célio Moreira em que solicitam a constituição de comissão especial

para proceder a estudo sobre a Justiça Militar do Estado; e da deputada Liza Prado

em que solicita ao presidente do INSS informações sobre o processo administrativo

nº  31/509.007.569-3.  A  presidência  vai  submeter  os  referidos  requerimentos  a

votação oportunamente.

Mesa da Assembleia, 6 de agosto de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia -  Presidente,  eu  peço que encerre  a reunião,  pois
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iremos  apreciar  os  requerimentos  amanhã  e  precisaríamos  fazer  uma  leitura

pormenorizada deles. Embora V. Exa. já tenha se antecipado e lido um, peço que

encerre de plano a reunião.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as

extraordinárias  de  amanhã,  dia  7,  às  9  e  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 anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 7/8/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Hely Tarqüínio -  Dilzon Melo -  Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.  -  Antônio

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Doutor Wilson Batista - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Glaycon Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Liza Prado -

Luiz Humberto Carneiro - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A presidência  deixa  de  abrir  a

reunião,  por  falta  de  quórum,  e  convoca  as  deputadas  e  os  deputados  para  a

ordinária de  logo mais,  às  14 horas,  com a  ordem do dia já  publicada,  e para  a

extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.245/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe objetiva instituir o

Dia Estadual da Conscientização Rodoviária.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  4/7/2013  e  distribuída  às

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

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  4.245/2013  tem  por  finalidade  instituir  o  Dia  Estadual  da

Conscientização Rodoviária, a ser comemorado em 4 de setembro, ocasião em que

serão  realizadas  atividades  que  visem  à  conscientização  da  população  sobre  a

prevenção de acidentes de trânsito e à divulgação, pelo Estado, de medidas voltadas

ao setor rodoviário.

A autora da proposição, na justificativa que acompanha o projeto, informa que o dia

4 de setembro foi escolhido por ser o Dia Nacional de Conscientização Rodoviária,

estabelecido no X Encontro Federativo Interestadual Sindical das entidades filiadas à

Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estrada de Rodagem do

Brasil - Fasderbra -, realizado em Aracaju, entre os dias 21 e 23 de maio deste ano.

Em primeiro lugar,  cumpre-nos esclarecer  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 seu art. 30, I.

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

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo
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privativo da União ou do município.

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

pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  de  quaisquer  dos  estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria em análise, é importante esclarecer

que o parágrafo único do art. 1º do projeto, ao determinar a divulgação, pelo Estado,

de medidas para o setor rodoviário, extrapola a esfera legislativa e adentra domínio

institucional  próprio  do  Poder  Executivo.  Com  efeito,  a  atividade  legislativa

caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas, e não a

referência a medidas e ações concretas, de natureza tipicamente administrativa, as

quais  devem  ser  realizadas  conforme  juízo  discricionário  de  conveniência  e

oportunidade, a cargo do Poder Executivo.

Assim, para afastar a impropriedade apontada, bem como para adequar o texto do

art. 1º à técnica legislativa, apresentamos, ao final do parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.245/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  da  Conscientização  Rodoviária,  a  ser

comemorado anualmente no dia 4 de setembro.

Parágrafo único - Na data a que se refere o "caput" deste artigo, serão realizadas

atividades  que  visem  à  conscientização  da  população  sobre  a  prevenção  dos

acidentes de trânsito.”.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio
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de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.615/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do deputado Vanderlei Miranda, “dispõe sobre o

atendimento  a  cliente  nos  serviços  notariais,  de  distribuição  e  de  registro  nas

serventias extrajudiciais no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/11/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

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

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

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 2.836/2012, de autoria da deputada Luzia Ferreira, que

“dispõe sobre o prazo máximo de atendimento aos clientes nas serventias notariais e

de registros públicos e dá outras providências”.

Fundamentação

A  proposta  em  análise  objetiva  compelir  os  titulares  das  serventias  do  foro

extrajudicial do Estado de Minas Gerais a prestar atendimento aos clientes no prazo

máximo de 15 minutos.

O  autor  do  projeto,  em  sua  justificação,  assegura  que  “toda  concessão  ou

permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos

usuários”. Afirma também que o serviço adequado é aquele que satisfaz as condições

de  regularidade,  continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,

cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Em primeiro lugar cumpre destacar que o art.  236 da Constituição da República

prevê que os serviços notariais são prestados por particulares, em decorrência da

delegação estatal, e são subordinados ao Poder Judiciário, por força do disposto na

Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o mencionado dispositivo

constitucional e dispõe sobre serviços notariais e de registro, conhecida como Lei dos



258
____________________________________________________________________________

Cartórios.

Quanto à competência para legislar, a Constituição Federal, em seu art. 24, VIII,

estabeleceu  a  competência  concorrente  dos  estados  para  legislar  sobre

responsabilidade por dano ao consumidor. Ainda, no art. 170, inciso V, previu que a

ordem  econômica  deve  ser  guiada  por  vários  princípios,  como  o  da  defesa  do

consumidor, previsto no art. 5º, inciso XXXII, segundo o qual o estado a promoverá,

na forma da lei.

A União, então, editou a Lei Federal nº 8.078, de 1990, denominada Código de

Defesa  do  Consumidor,  que  contém  normas  gerais  de  proteção  e  defesa  do

consumidor. No uso da competência concorrente, portanto, o Estado poderia legislar

sobre o assunto para suplementar a legislação federal.

Não há que se falar em impossibilidade da instauração do processo legislativo por

iniciativa parlamentar usando como argumento o fato de que os serviços cogitados

pelo projeto estão relacionados com as atividades desempenhadas pelo Judiciário

mineiro.  Isso  porque a  proposta  não está  a  criar  novas  serventias,  muito  menos

comarcas e nem mesmo altera a estrutura daquele Poder.

Contudo, a proposição possui vícios de natureza constitucional que impedem a sua

tramitação nesta Casa Legislativa.

Isso porque o projeto de lei trata, preponderantemente, de interesse local, o que

desloca o assunto para o âmbito da competência legislativa municipal. O interesse

local, nas lições de Hely Lopes Meirelles:

“não é interesse exclusivo do Município, não é interesse privativo da localidade, não

é  interesse  único  dos  municípios  (...).  Não  há  interesse  municipal  que  não  seja

reflexamente da União e do Estado-Membro, como também não há interesse regional

ou nacional que não ressoe nos municípios, como partes integrantes da federação

brasileira.  O  que  define  e  caracteriza  interesse  local,  inscrito  como  dogma

constitucional, é a preponderância do interesse do Município sobre o do Estado ou da

União”. (Direito Municipal Brasileiro. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003.)

Sobre assunto similar ao da proposição, fixação de tempo limite para atendimento

em cartórios e bancos, o Supremo Tribunal Federal - STF - já se pronunciou:

“Ementa: Distrito Federal: competência legislativa para fixação de tempo razoável
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de espera dos usuários dos serviços de cartórios. 1. A imposição legal de um limite ao

tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios não

constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse

local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos Municípios, nos termos

do seu art. 30, I. 2. A LD 2.529/2000, com a redação da LD 2.547/2000, não está em

confronto com a Lei Federal 8.935/90 - que disciplina as atividades dos notários, dos

oficiais de registro e de seus prepostos, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição -

por tratarem de temas totalmente diversos. 3. RE conhecido e desprovido”. (Recurso

Extraordinário nº 397094/DF, julgamento em 29/8/2006.)

“1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 610.221, da relatoria

da ministra Ellen Gracie, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a

competência  dos  Municípios  para  legislar  sobre  o  tempo  máximo  de  espera  de

clientes  em filas  de  instituições  bancárias.  Na oportunidade,  esta  nossa Casa de

Justiça  reafirmou  a  jurisprudência,  no  sentido  de  que  os  Municípios  possuem

competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que

propiciem  segurança,  conforto  e  rapidez  aos  usuários  de  serviços  bancários.  2.

Agravo  regimental  desprovido”.  (Recurso  Extraordinário  nº  254172/RS,  julgamento

em 17/5/2011.)

O tema, ainda, dada a sua recorrência, foi objeto de repercussão geral no âmbito do

STF. A título de esclarecimento, conforme informações do “site” do próprio STF: “a

Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de

1988,  por  meio  da  Emenda  Constitucional  45,  conhecida  como  a  'Reforma  do

Judiciário'. O objetivo desta ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Federal

selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de

relevância jurídica, política, social ou econômica. O uso desse filtro recursal resulta

numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez

constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a

decisão  proveniente  dessa  análise  será  aplicada  posteriormente  pelas  instâncias

inferiores, em casos idênticos” (<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?

letra=R&id=451>. Acesso em 2 de julho, 2012.)

O  STF  decidiu  em  sede  de  repercussão  geral,  no  Recurso  Extraordinário  nº
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610221,  que  a  definição  do  tempo  máximo  de  espera  de  clientes  em  filas  de

instituições  bancárias  seria  assunto  de  interesse  local,  da  competência  dos

municípios.  Tal  entendimento,  portanto,  deverá  ser  aplicado  a  todos  os  casos

idênticos.

Reforçando esse entendimento, o próprio STF editou a Súmula 645, de 24/9/2003,

que esclarece ser “competente o Município para fixar o horário de funcionamento de

estabelecimento comercial”.

Por  força  da  Decisão Normativa  da  Presidência nº  12,  de 2003,  esta  comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  2.836/2012,  anexado  à

proposição, ao qual se aplica a fundamentação acima, bem como os impedimentos

de ordem constitucional e legal a sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Ante  o  exposto,  em que  pese ao nobre  intuito  parlamentar,  entendemos que a

proposição  não  pode  prosperar  nesta  Casa  Legislativa,  sob  pena  de  invasão  da

competência legiferante municipal e consequente inconstitucionalidade.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.615/2011.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

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

André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.973/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  análise,  de  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  obriga  os

estabelecimentos comerciais que sirvam bebidas alcoólicas no Estado a disponibilizar

um  aparelho  de  ar  alveolar  (etilômetro)  a  qualquer  cliente  que  queira  usá-lo

espontaneamente para avaliar se está em condições de dirigir.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/3/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transportes,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua



261
____________________________________________________________________________

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

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

Fundamentação

A proposição em exame dispõe que os estabelecimentos comerciais situados no

Estado que sirvam bebidas alcoólicas ficam obrigados a disponibilizar um etilômetro a

qualquer  cliente  que  queira  utilizá-lo  espontaneamente  para  avaliar  se  está  em

condições de dirigir.

O  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  dispõe  que  é  considerado  sem

condições de dirigir veículo o usuário do etilômetro que apresentar uma concentração

de álcool igual ou superior a três décimos de miligramas por litro de ar expelido dos

pulmões.

Por fim, o art. 2º da proposição estabelece que o resultado de cada teste com o

etilômetro  realizado  pelos  estabelecimentos  comerciais  será  impresso  de  modo

individual, nele devendo constar as seguintes informações: número de inscrição no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - e razão social do estabelecimento

comercial  onde o exame foi realizado; nome completo e carteira de identidade do

cliente que realizou o teste; data e hora da realização do teste; nome completo e

carteira de identidade do operador ou responsável pelo aparelho utilizado.

Nos termos da justificação, o objetivo da proposta é evitar o excesso de consumo

de bebidas alcoólicas pelos motoristas antes de dirigirem seus veículos, bem como

estimular  a  conduta  do  consumidor  de  regular  espontaneamente  e  de  forma

responsável a sua ingestão.

Apresentada uma breve síntese sobre a proposição, passamos a analisar a sua

compatibilidade com o ordenamento jurídico.

Inicialmente, especificamente quanto ao parágrafo único do art. 1º do projeto, há

que se destacar a sua incompatibilidade com o art. 22, XI, da Constituição Federal.

O referido dispositivo constitucional estabelece que compete privativamente à União

legislar sobre trânsito e transporte, razão pela qual o Estado não possui competência

legislativa  para  criar  regras  definidoras  das  condições  a  serem  exigidas  de  um

motorista para dirigir veículos, temática esta inerente ao trânsito.

É importante ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei nº 9.503, de
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23 de setembro de 1997), em seu art. 276, com a redação conferida pela Lei Federal

nº 12.760, de 2012, estabelece expressamente que qualquer concentração de álcool

por  litro  de  sangue  ou por  litro  de  ar  alveolar  sujeita  o  condutor  às  penalidades

previstas no art. 165 do CTB. Além disso, o parágrafo único do citado artigo prevê

que compete ao Contran disciplinar as margens de tolerância quando a infração for

apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.

Sendo assim, o parágrafo único do art.  1º da proposição possui vício formal de

inconstitucionalidade que impede a sua aprovação.

Quanto  ao  conteúdo do restante  da  proposição,  não obstante  a nobre intenção

parlamentar,  entendemos  que  há  óbice  jurídico-constitucional  que  impede  o

prosseguimento da sua tramitação.

A Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente como um dos princípios

gerais da atividade econômica o da livre iniciativa (art. 170), o qual, conforme doutrina

de José Afonso da Silva, “significa garantia aos proprietários da possibilidade de usar

e trocar seus bens; garantia, portanto, do caráter absoluto da propriedade; garantia

de autonomia jurídica e, por isso, garantia de regular suas relações do modo que

tivessem por mais conveniente; garantia a cada um para desenvolver livremente a

atividade escolhida (…).” (“Curso de Direito Constitucional Positivo”, 19ª edição, Ed.

Malheiros, 2000, p. 771-772).

Extrai-se do princípio da livre iniciativa que, em regra, não cabe ao poder público

criar  óbices intransponíveis  à  exploração de determinadas atividades  econômicas,

exceto  quando houver  fundamentação pertinente  para  tanto.  Isso  porque  existem

também outros princípios constitucionais cuja aplicação retira o caráter absoluto da

livre iniciativa, trazendo a sua real dimensão. Dessa forma, é necessário interpretar a

livre  iniciativa  de  forma  sistêmica,  compatibilizando-a  com  os  outros  valores

constitucionalmente protegidos e de igual importância, tais como a proteção e defesa

do consumidor, a função social da propriedade, a livre concorrência, a redução das

desigualdades regionais  e sociais,  a defesa do meio ambiente e a valorização do

trabalho humano.

O legislador infraconstitucional possui a competência para legislar, regulamentando

as  atividades  econômicas  e  trazendo  as  restrições  à  livre  iniciativa  capazes  de
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delimitá-la  e  compatibilizá-la  com  os  demais  valores  jurídico-constitucionais.

Entretanto,  no  caso  em  apreço,  não  vislumbramos  motivo  razoável,  fundado  em

algum  valor  jurídico-constitucional,  capaz  de  justificar  a  restrição  à  livre  iniciativa

pretendida,  obrigando  estabelecimentos  comerciais  a  fornecer  aos  seus

consumidores determinado produto.

A  obrigação  do  fornecimento  dos  etilômetros  por  parte  dos  estabelecimentos

comerciais que vendem bebidas alcoólicas é nitidamente uma interferência na sua

autonomia,  retirando  a  sua  liberdade  acerca  de  quais  produtos  pretendem

comercializar ou oferecer aos seus clientes.

É necessário considerar também que a obrigação fatalmente aumentaria os custos

da venda das bebidas alcoólicas, os quais inevitavelmente serão transferidos a todos

os consumidores, inclusive àqueles que optam por não dirigir após a sua ingestão.

Ademais, tal exigência não se nos afigura como medida necessária para a proteção

e defesa do  consumidor,  mas,  sim,  como mera comodidade oferecida  ao  cliente,

incentivando-o a praticar uma conduta que é da sua exclusiva responsabilidade, qual

seja, a de respeitar as normas de trânsito e não conduzir o seu veículo sob o efeito de

bebida alcoólica.

Há ainda que se destacar que, com o advento da Lei Federal nº 12.760, de 20 de

dezembro de 2012, a proposição em análisde acabou por tornar-se desnecessária,

uma vez que o referido diploma legal, conhecido como “tolerância zero” à mistura

entre álcool e direção, alterou a redação do art. 276 e do seu parágrafo único do CTB,

estabelecendo que “qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro

de ar  alveolar  sujeita  o condutor  às  penalidades previstas  no  art.  165”,  não mais

permitindo ao Contran prever margens de tolerância para casos específicos.

Diante  disso,  com  o  advento  da  lei  citada,  o  indivíduo  que  ingere  qualquer

quantidade  de  bebida  alcoólica  já  se  encontra  impossibilitado  de  dirigir,  sendo,

portanto, inócua a medida preventiva pretendida, a ser realizada em estabelecimento

comercial,  de  aferição  do  nível  de  concentração  de  álcool  no  sangue,  já  que  a

legislação atual não tolera mais qualquer nível que seja.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
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ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.973/2012.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Duilio

de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.306/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre o

reconhecimento da prática do MMA como profissão e regulamenta os  eventos  do

esporte no Estado”.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/7/2012  e  distribuída  às

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

Vem agora a esta comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

A proposição em análise pretende reconhecer a prática de “mixed martial  arts” -

MMA - como profissão regulamentada, na modalidade de esporte de competição.

O art. 2º do projeto analisado define como atleta profissional,  nos termos da Lei

Federal 9.615,  de 24 de março de 1998,  o lutador de MMA que exerça atividade

remunerada de participação em eventos públicos ou privados de luta.

Os arts. 4º e 5º regulamentam a realização de eventos de MMA estabelecendo os

requisitos que devem ser cumpridos pelos estabelecimentos responsáveis pela sua

organização.

Nos  termos  da  proposição,  somente  pessoas  jurídicas  idôneas  que  possuam

estabelecimentos  comerciais  ou  particulares  poderão  realizar  eventos  de  MMA,

devendo, para tanto, solicitar autorização prévia à Secretaria de Estado de Defesa

Social  com  antecedência  mínima  de  45  dias  úteis,  apresentando  os  documentos

arrolados nos incisos do art. 5º.

Apresentada uma breve síntese sobre a proposição, passamos a opinar sobre a

sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade.
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Em que pese à nobre intenção parlamentar, a proposição apresenta vício formal de

inconstitucionalidade.

O  art.  5º,  inciso  XIII,  da  Constituição  Federal  de  1988  assegura  como  direito

fundamental  do  cidadão  a  liberdade  do  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Por sua vez, o art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988 atribuiu à União

a competência legislativa privativa para regulamentar as profissões, estabelecendo os

requisitos  para  o  seu  exercício,  restringindo  a  eficácia  da  liberdade  profissional

assegurada pelo art. 5º, inciso XIII, do texto constitucional.

Sendo assim,  não pode o estado membro legislar  sobre a regulamentação das

profissões,  criando-as e delimitando os requisitos  para o seu exercício,  já que tal

matéria é de competência privativa da União.

Sobre o tema, há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:

“Competência  legislativa.  Direito  do  Trabalho.  Profissão  de  motoboy.

Regulamentação.  Inadmissibilidade.  (...)  Competências  exclusivas da União.  (...)  É

inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício

ou criação de profissão, sobretudo quando esta diga à segurança de trânsito.” (ADI

3.610,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  julgamento  em 1º-8-2011,  Plenário,  DJE de  22-9-

2011.)  Vide:  ADI  3.679,  Rel.  Min.  Sepúlveda Pertence,  julgamento  em 18-6-2007,

Plenário, DJ de 3-8-2007.

Sendo assim, ao pretender criar a profissão de lutador de MMA, estabelecendo os

requisitos e as condições para o seu exercício, a proposição acaba por contrariar o

art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei n° 3.306/2012.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Duilio

de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 445/2011

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 445/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim São Lucas, com sede no

Município de Muzambinho, 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° 445/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim São Lucas,

com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Jardim São Lucas, com sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2013.

Gilberto Abramo, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.545/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.545/2012, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Obras  Sociais  Paulo  Martins  Goulart  -

Ospamag  -,  com sede no Município de São Francisco de Sales, 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° 3.545/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Obras  Sociais  Paulo  Martins  Goulart  -

OSPMG -, com sede no Município de São Francisco de Sales.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais Paulo Martins

Goulart - OSPMG -, com sede no Município de São Francisco de Sales.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2013.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.852/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.852/2013,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação Recreativa da Melhor Idade - Armi -, com

sede no Município de Serra dos Aimorés,  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° 3.852/2013

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa da Melhor Idade - Armi -, com

sede no Município de Serra dos Aimorés.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa da Melhor

Idade - Armi -, com sede no Município de Serra dos Aimorés.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2013.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.941/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.941/2013,  de  autoria  do  Deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sustentável  e Apoio à

Pessoa Humana de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único, com a Emenda
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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° 3.941/2013

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Apoio à

Pessoa Humana de Ribeirão das Neves - Instituto Idap -, com sede no Município de

Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento

Sustentável e Apoio à Pessoa Humana de Ribeirão das Neves - Instituto Idap -, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2013.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.979/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.979/2013,  de  autoria  do  Deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Associação Núcleo de Inclusão e Cidadania, 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° 3.979/2013

Declara de utilidade pública a Associação Núcleo de Inclusão e Cidadania, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  - Fica declarada de utilidade pública a Associação Núcleo de Inclusão e

Cidadania, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2013.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.989/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.989/2013, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a entidade Centro de Alto Desenvolvimento Solidário

- Cades  -,  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.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.989/2013

Declara de utilidade pública a entidade Centro de Alto Desenvolvimento Solidário -

Cades -, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Centro  de  Alto

Desenvolvimento Solidário - Cades -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2013.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/8/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses em que comunica o falecimento do Sr. Geraldo Diniz

Borges, ocorrido em 3/8/2013, em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta em que comunica o falecimento do Sr. Humberto de
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Matos,  ex-prefeito  municipal  de  Coração  de  Jesus,  ocorrido  em  5/8/2013,  nesse

município. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2013

ATA

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2013

Presidência dos deputados Hely Tarqüínio e Adelmo Carneiro Leão

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

Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.362 a 4.369/2013 - Requerimentos nºs 5.276 a

5.287/2013  -  Requerimentos  dos  deputados  Dilzon Melo,  Gustavo  Corrêa,  Juarez

Távora, Tiago Ulisses e Ulysses Gomes e outros e Mário Henrique Caixa e outros -

Comunicações:  Comunicações das Comissões de Segurança Pública,  de Minas e

Energia e de Defesa do Consumidor e dos deputados Tiago Ulisses e Sávio Souza

Cruz -  Registro de presença -  Oradores Inscritos:  Discursos das deputadas Luzia

Ferreira e Liza Prado e dos deputados Rômulo Viegas, Rogério Correia e Sargento

Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da

Presidência (2)  -  Palavras do Presidente -  Designação de Comissões: Comissões

Especiais para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 55/2013

e sobre as Indicações nºs 77, 78, 79, 80, 81 e 82/2013 - Comunicação da Presidência

-  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos

deputados  Dilzon  Melo,  Gustavo  Corrêa,  Juarez Távora,  Tiago Ulisses  e  Ulysses

Gomes e outros e Mário Henrique Caixa e outros; deferimento - Discussão e Votação

de  Indicações:  Indicações  nºs  69/2012  e  70,  71  e  72/2013;  encerramento  da

discussão  - 2ª Fase: Questões 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:

Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever

Lopes -  Ana Maria Resende -  André Quintão - Anselmo José Domingos -  Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Braulio Braz - Cabo
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Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio  Gomes -  Jayro Lessa -  João Leite -  João Vítor

Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado -  Luiz

Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Neilando Pimenta  -

Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h6min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O deputado Rômulo Viegas, 2º-secretário "ad hoc", procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- O deputado João Leite, 1º-secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO

Do Sr. Eduardo H. Maia Bismarck, do Instituto Brasileiro do Crisotila, encaminhando

documentos para subsidiar a discussão do Projeto de Lei nº 1.259/2011. (- Anexe-se

ao referido projeto de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 4.362/2013

Declara de utilidade pública a Associação Habitacional Nova Terra de Governador

Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Habitacional Nova Terra

de Governador Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2013.

André Quintão

Justificação: A Associação Habitacional Nova Terra de Governador Valadares, com

sede no Município Governador Valadares, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.

- 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 4.363/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Social Esportiva e Educacional

do Bairro São Bernardo e Adjacências, 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 Cultural Social Esportiva e

Educacional do Bairro São Bernardo e Adjacências, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2013.

Fred Costa

Justificação: A Associação Cultural Social Esportiva e Educacional do Bairro São

Bernardo e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte, fundada em 1º de

dezembro de 2011, é uma entidade sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Cumprindo integralmente suas finalidades sociais e estatutárias, ela exerce suas

funções plena e regularmente há mais de um ano e tem por finalidade representar a

comunidade  do  Bairro  São  Bernardo,  de  Belo  Horizonte,  junto  às  autoridades

municipais,  estaduais  e  federais,  dando  atenção  à  cultura,  educação,  saúde,
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esportes, lazer e meio ambiente e atuando em defesa dos direitos dos moradores.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a

entidade,  pois,  com  o  reconhecimento  perante  a  administração  pública  estadual,

poderá viabilizar parcerias com entidades congêneres, garantindo o prosseguimento

de seus múltiplos projetos.

Assim,  contamos com a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.364/2013

Declara de utilidade pública o São Francisco Esporte Clube, com sede no Município

de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o São Francisco Esporte Clube, com

sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: O São Francisco Esporte Clube tem como finalidades sociais divulgar

a  cultura  e  o  esporte  entre  crianças  e  adolescentes;  incentivar  o  esporte  entre

adolescentes de famílias carentes, com o auxílio de grupos de jovens e das Pastorais

da Juventude e da Saúde; apoiar a criança e a adolescente, através do trabalho em

equipe, para sua reintegração à sociedade e retorno à escola, em caso de evasão

escolar; proporcionar apoio psicológico, moral e educativo com vistas ao combate às

drogas;  promover  cursos  profissionalizantes,  levando  em  conta  a  cultura  local  e

regional; habilitar e reabilitar pessoas com deficiência, em convênio com os órgãos

competentes.

Para a declaração da utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos nobres

parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.365/2013

Declara de utilidade pública o Flor de Minas Esporte Clube, com sede no Município

de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Flor de Minas Esporte Clube, com

sede no Município de Pitangui.

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

Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: O Flor de Minas Esporte Clube tem por objetivo proporcionar a difusão

do  civismo  e  da  cultura  física,  principalmente  o  futebol,  podendo,  ainda,  realizar

reuniões e divertimentos de caráter social e cultural. Tem em seu escopo a prática do

futebol de caráter amador, nas categorias infantil, juvenil, júnior, adulto e feminino.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.366/2013

Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores Associados do

Campo das Vertentes, com sede no Município de São João del- Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores

Associados do Campo das Vertentes, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação:  A Associação  Regional  dos  Produtores  Associados  do  Campo  das

Vertentes, com sede no Município de São João del-Rei, é uma instituição que visa
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elevar o padrão socioeconômico dos produtores da região das Vertentes, bem como

aperfeiçoar seus métodos de trabalho com a adoção de conhecimentos modernos e a

atualização do processo de comercialização de seus produtos.

Realizando essas atividades, a entidade vai criar meios necessários para elevar os

índices  de  produtividade  da  atividade  rural  e,  consequentemente,  garantir  a

subsistência  das  famílias  associadas  e  incrementar  a  geração  de  empregos  na

região.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.367/2013

Determina  a  inclusão  de  conteúdos  referentes  à  educação  humanitária  nos

currículos das escolas de ensino fundamental e médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas de ensino fundamental e médio integrantes do sistema estadual

de  educação  incluirão  em  seu  plano  curricular  conteúdos  referentes  à  educação

humanitária, a serem desenvolvidos de forma transversal e interdisciplinar.

Parágrafo único - Educação humanitária é aquela fundada em valores de respeito a

todas  as  formas  de  vida,  que  faz  professores,  alunos  e  pais  refletirem  sobre  a

coexistência  de  todas  as  formas  de  vida  no  planeta,  englobando  as  formas  de

educação para  justiça  social,  cidadania,  questões  ambientais  e  o  bem- estar  dos

animais, e reconhecendo a interdependência de todos os seres vivos.

Art. 2º - Integram os conteúdos a que se refere o art. 1° os seguintes temas:

I - educação ambiental, compreendendo:

a) ecologia;

b) biodiversidade;

c) formas de vida e suas interações;

d ) nichos ecológicos, e;

e) interdependência entre seres humanos e animais.
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II - noções de direito ambiental, e;

III - bioética.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano subsequente ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  “A forma  como  tratamos  os  animais  nos  afeta  como  humanos.  A

qualidade  de  vida  animal  afeta  a  qualidade  de  vida  humana.”  Esta  frase  foi

apresentada numa publicação da ONG inglesa Sociedade Mundial  para Proteção

Animal (WSPA) no ano 2000, e pode ser considerada um dos preceitos de uma nova

metodologia de educação transformadora chamada de educação humanitária.

A educação humanitária, em linhas gerais, faz com que os professores, alunos e

seus pais reflitam sobre a interdependência entre saúde animal  e saúde humana.

Assim, existiria uma maior conscientização acerca da necessidade de preservação

das espécies, pois entenderíamos que isso acarretaria uma preservação da própria

espécie humana.

O  objetivo  é  que  a  metodologia  desperte  na  comunidade  o  enfrentamento  das

contradições e dos desequilíbrios socioambientais e, consequentemente, a mudança

na  forma  de  tratamento  dispensado  aos  animais  -  que,  em  grande  medida,  são

considerados como meros objetos passíveis de subjugação para o atendimento de

interesses diversos da atividade humana - e aos seres humanos.

No Distrito Federal, o programa Escola é o Bicho - Educação Humanitária em Bem-

Estar Animal, resultado de uma parceria da ONG WSPA com o projeto governamental

Escola de Natureza, é desenvolvido desde outubro de 2007 com o objetivo de que

docentes do Distrito Federal incorporem a dimensão do bem-estar animal no contexto

escolar.

O Programa Escola é o Bicho foi concebido a partir de dois eixos - a formação de

educadores  humanitários  (curso  de  90  horas  certificado  pela  Escola  de

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação) e a criação dos Grupos de Bem-

Estar Animal - Gbeas - nas escolas e comunidades participantes do curso. Tanto o

conteúdo desenvolvido no curso quanto o conjunto de atividades propostas para os

Gbeas buscam informar e sensibilizar as pessoas para a percepção e envolvimento
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em ações proativas que promovam o protagonismo infantojuvenil e o exercício dos

princípios e valores da educação humanitária.

O programa Escola é o Bicho contribui para promover o diálogo entre os saberes e

provocar a cidadania viva e crítica em relação à responsabilidade de cada um e de

toda a comunidade e escolas pela vida em todas as suas manifestações. Dentre os

destaques do programa está a organização de eventos educativos e culturais no Dia

Mundial  dos Animais (4 de outubro),  o desenvolvimento da campanha Circo Legal

Não  Tem  Animal  e  exposições  diversas  com  a  participação  dos  alunos  e  seus

trabalhos versando sempre sobre o tema “Para mim os animais importam”.

Desta forma, é importante que o Estado de Minas Gerais siga o bom exemplo do

Distrito Federal e amplie as informações sobre a educação humanitária nas escolas,

inserindo o tema de forma transversal e interdisciplinar na grade curricular e fazendo

com que seja verificada a interdependência entre humanos e não humanos.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.368/2013

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Parusia - CTP -, com sede

no Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Parusia  -

CTP -, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2013.

Rosângela Reis

Justificação:  A  Comunidade  Terapêutica  Parusia,  com  sede  no  Município  de

Santana do Paraíso, é entidade de direito privado, de fins não econômicos, políticos

ou religiosos, de caráter socioassistencial, educacional, cultural, de saúde, estudo e

pesquisa, desportivo e espiritual, de apoio aos dependentes químicos e alcoólicos e

aos seus familiares. Desenvolve importante trabalho nas comunidades onde atua. A

documentação  apresentada  atende  aos  requisitos  legais.  Por  sua  importância,
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contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- 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 4.369/2013

Torna  obrigatória  a  adequação  de  dependência  exclusiva  para  amamentação  e

fraldário em estabelecimentos comerciais que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É obrigatória a adequação de dependência exclusiva para amamentação e

fraldário aos seguintes estabelecimentos:

I - supermercado, hipermercado, shopping center, casa de festa e centro comercial;

II - bar, restaurante, pizzaria, churrascaria, cantina, cafeteria;

III  -  demais  estabelecimentos  comerciais  congêneres  que  explorem  atividades

comerciais, com área construída superior a 300m2 (trezentos metros quadrados).

Art. 2° - A dependência para amamentação e fraldário será:

I  - isolada e construída fora dos banheiros, para que possa atender mulheres e

homens com crianças, de forma a resguardar a privacidade do usuário;

II  - provida de lavatório, bancada e de recipiente exclusivo para acondicionamento

dos dejetos orgânicos e fraldas usadas;

III - ter área mínima de 3m2 (três metros quadrados).

Art. 3° - O fraldário poderá ser vertical ou horizontal, tendo suas características e

especificações estabelecidas em regulamento.

Art. 4° - Os estabelecimentos que descumprirem o disposto nesta lei ficam sujeitos

às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira autuação;

II - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

se  não  sanada  a  irregularidade  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da  data  de

advertência;

III  -  multa de 1.500 (mil  e quinhentas) Ufemgs por mês, até que seja sanada a

irregularidade,  caso as  adaptações  não  tenham sido  providenciadas  no  prazo  de

trinta dias contados da data da aplicação da multa prevista no inciso II.
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Art. 5° - No prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei, os

procedimentos  necessários  para  assegurar  sua  aplicação  serão  definidos  em

regulamento.

Art. 6° - Os estabelecimentos a que se refere esta lei terão o prazo de noventa dias

contados  da  data  da  publicação  do  regulamento,  para  promover  as  adaptações

necessárias ao cumprimento desta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data

de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2013.

Fred Costa

Justificação: A utilização dos fraldários em locais públicos como supermercados,

shoppings centers, bares, restaurantes e outros estabelecimentos semelhantes é de

suma importância para que os casais com crianças tenham um ambiente adequado

para o atendimento das necessidades íntimas da criança.

Este  projeto  de  lei  cria  a  obrigatoriedade  desses  estabelecimentos  comerciais

disponibilizarem local  próprio  para  a instalação dos  fraldários,  atentando inclusive

para o tipo de material utilizado na sua confecção, de modo a evitar acidentes, que

são raros, mas já ocorreram.

O ambiente necessita ser reservado e seguro, de modo a garantir a proteção da

intimidade do casal e da criança. As dependências do fraldário devem ser sempre

limpas, de modo a evitar possíveis contaminações e infecções tanto para a criança

quanto para quem a estiver atendendo.

Por  fim  consideramos  de  suma  importância  a  obrigatoriedade  de  que

estabelecimentos públicos mantenham fraldários à disposição do público, visando a

maior comodidade dos casais e a devida proteção à saúde da criança.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 5.276/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares da 5ª Cia. Independente de Polícia Militar
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que atuaram em ocorrência em que foram apreendidos, em Itaúna, mais de 11kg de

pasta-base de cocaína; 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 5.277/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luiz Otávio Pôssas Gonçalves pelos 11 anos de criação do

Parque Ecológico Vale Verde. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  5.278/2013,  do  deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Associação Médica de Governador Valadares pelos 60

anos de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.279/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

à Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para a instalação da 2ª

Vara na Comarca de São Gotardo. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.280/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

à Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária pedido de providências para

a  apuração  de  denúncia  formulada  contra  policiais  civis  lotados  em  Contagem,

especialmente na 4ª  e  na 6ª Delegacias  de Polícia,  os  quais  estariam recebendo

propinas para acobertar atividades criminosas.

Nº 5.281/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

à Chefia da Polícia Civil pedido de providências com relação ao desaparecimento do

Sgt.  PM  reformado  Marcos  dos  Reis  Henriques.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº  5.282/2013,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao juiz da Comarca de Contagem responsável pelo Inquérito Policial

nº 151/12 pedido de informações sobre o andamento das investigações relativas ao

desaparecimento do Sgt.  PM reformado Marcos dos Reis Henriques;  e pedido de

providências para o deferimento, caso ainda não tenha ocorrido, da quebra de sigilo

telefônico requerida pela autoridade policial nos autos desse inquérito. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº  5.283/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para o aumento do
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efetivo de policiais militares e a instituição de plantão policial em Muzambinho.

Nº  5.284/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências para o aumento do efetivo de policiais em Jaíba.

Nº  5.285/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

dado apoio aos policiais do Destacamento de Ipuiuna e para que seja reforçado o

efetivo dessa unidade.

Nº  5.286/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Planejamento  e  ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  o  aumento  do  efetivo  de

policiais,  especialmente daqueles que exercem a função de tratador,  na Cavalaria

dessa corporação.

Nº  5.287/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da Cemig pedido de providências para a implantação de

rede convencional de distribuição de energia elétrica nas ilhas de Curimatá, Ingazeira

e Corculho, em Manga, e nas demais ilhas situadas em municípios mineiros da Bacia

do Rio São Francisco.

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Dilzon

Melo, Gustavo Corrêa, Juarez Távora, Tiago Ulisses e Ulysses Gomes e outros e

Mário Henrique Caixa e outros.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública, de Minas e Energia e de Defesa do Consumidor e dos deputados

Tiago Ulisses e Sávio Souza Cruz.

Registro de Presença

O presidente -  A presidência gostaria  de registrar  a presença,  nas galerias, dos

servidores da brava Polícia Civil, agradecer-lhes a presença e saudá-los. Fiquem à

vontade entre nós.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, a deputada Luzia Ferreira.
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A deputada Luzia Ferreira - Sr. Presidente desta reunião, deputado Hely Tarqüínio;

prezados deputados, deputadas, público que nos visita, representantes e lideranças

da Polícia Civil  de Minas Gerais,  sei  que estamos recebendo,  no espaço externo

desta  Casa,  representantes  das  Apaes,  instituições  educativas  importantes  que

cuidam dos nossos portadores de necessidades especiais espalhados por toda Minas

Gerais.  Eles  solicitam  que  esta  Casa  apoie  suas  lutas  para  que  possam  não só

manter  a  vocação do  cuidado  com  as  crianças  e  os  adolescentes,  mas também

receber recursos para que possam exercer bem as suas funções. Daqui a pouco

também estaremos lá, apoiando esta nobre causa.

Antes,  queria  retornar,  muito  apropriadamente,  à  questão da violência  contra  a

mulher.  Hoje  faz  sete  anos  da  promulgação  da  Lei  Maria  da  Penha,  uma  das

legislações mais importantes de prevenção e combate à violência contra a mulher de

todo o mundo. Nós, mulheres brasileiras, contamos com o apoio de todos aqueles

que querem uma sociedade com mais possibilidades para o ser humano, incluindo-

se, principalmente, a população feminina, que deseja, quer e merece viver protegida,

em segurança, especialmente no seu lar, no seu espaço de proteção, que é a família.

Porém  é  em  seu  espaço  de  proteção  que  tem ocorrido  a  maioria  dos  casos  de

violência contra a mulher. Ela é diferente da violência contra o homem, que acontece

nas ruas, em razão do tráfico de drogas ou de outros tipos de violência.

Portanto, essa situação torna mais dramática a triste realidade a que assistimos no

dia a dia nos jornais, na televisão, nas revistas. Hoje, deputado João Leite, assistindo

ao jornal na hora do almoço, tomei conhecimento do assassinato de uma mulher que

já estava sob medida protetiva.  Era um caso já acompanhado pela polícia.  Ela já

havia  denunciado  o  agressor,  havia  uma  medida  protetiva  que  o  impedia  de

aproximar-se dela, mas ele invadiu a sua casa e a assassinou. Esse retrato cotidiano

choca a nossa consciência civilizada.

Quero aproveitar esta data para comemorar uma legislação que veio aprimorar o

combate  à  violência  contra  a  mulher,  mas  também lamentar  que no Brasil  ainda

aconteçam diariamente casos de espancamento, de agressão psicológica e verbal,

de  humilhação  e  de  morte.  Essa  percepção  é  da  sociedade.  O  Instituto  Patrícia

Galvão,  em  pesquisa  recente,  constatou  que  70%  dos  entrevistados  conhecem
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alguma mulher que sofreu violência doméstica. Então, como já disse, é um caso que

perpassa todas as classes sociais, faixas etárias e escolaridades. É um crime, vamos

dizer,  cruelmente  democrático  porque  pode  atingir  qualquer  mulher.

Independentemente  da  posição  social  da  mulher,  sempre  encontraremos  um

agressor.

Ressalto que nos últimos 30 anos houve 91 mil mortes de mulheres vinculadas à

violência doméstica. Esse dado é muito estarrecedor. Como eu disse, a violência é

cometida por quem está perto, por quem pretensamente diz que ama, gosta e quer

bem. Faz parte do perfil do agressor a proximidade afetiva, amorosa e a convivência

com a vítima.

Portanto, comemoro essa lei  tão completa, fruto de amplo debate no Congresso

Nacional, que contou com a participação da sociedade civil. Aliás, também fruto do

apoio das mulheres e de muitos homens que rejeitam esse padrão de convivência

nas relações afetivas e amorosas entre homem e mulher.  E é bom dizer  que, se

temos uma legislação tão avançada e contamos com o apoio da sociedade civil na

luta contra a violência, isso é fruto do apoio de milhares de homens. Aliás, essa lei foi

aprovada  no  Congresso  Nacional,  que  é  composto  de  90%  de  deputados  e

senadores do sexo masculino.

Deputada Liza Prado, embora tenhamos amplo apoio da sociedade, mudar essa

cultura da violência, da posse, do machismo é um desafio, como sempre digo, não

apenas  das  mulheres,  mas  do  nosso país,  da  nossa  democracia,  que  não  pode

aceitar  calada,  como  se  fosse  natural  as  mulheres  viverem  situações  de  tanto

constrangimento como as que acompanhamos no dia a dia.

Esta  Casa  já  deu  uma  contribuição.  No  ano  passado  criamos  uma  comissão

especial que investigou a violência contra a mulher em Minas Gerais. Ouvimos não só

representantes  das  instituições  da  rede  de  enfrentamento  da  violência  contra  a

mulher,  mas  também  mulheres  no  interior,  por  meio  de  audiências  públicas,  e

elencamos uma quantidade imensa de sugestões.

Sei que o governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos e da

coordenadoria de apoio às mulheres, tem trabalhado para efetivá-las. Uma dessas

sugestões é o uso de tornozeleiras eletrônicas para monitorar as medidas protetivas
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de  distanciamento  entre  o  agressor  e  a  vítima.  Isso  funciona  muito  bem.

Lamentavelmente, nesse caso de assassinato, apesar de o agressor estar cumprindo

a  medida  protetiva,  ele  não  fazia  uso  da  tornozeleira.  Faço  um  pedido  de

esclarecimento à Secretaria  de Defesa Social.  Talvez,  se o agressor usasse esse

equipamento, a mulher não tivesse sido assassinada, pois poderia se proteger com

antecedência.

São muitos os desafios. O deputado Carlos Pimenta sugeriu que apresentássemos

um requerimento propondo uma CPI para  investigar  profundamente a questão da

violência contra a mulher. Essa ideia já conta com o meu apoio. Esta Casa tem dado

sua contribuição por  intermédio do sempre atento presidente Dinis  Pinheiro.  Faço

esse registro  para  chamar  a  atenção.  Apesar  dos  avanços,  apesar  da  legislação

avançada, capaz de proteger e punir, ainda ocorrem milhares de casos diariamente

nas cidades, no Estado e no País. Nestes sete anos da Lei Maria da Penha, milhares

de  pessoas  têm  utilizado  o  Disque  180.  Quase  três  milhões  de  denúncias  e  de

atendimentos  foram  feitos.  O  número  é  assustador.  Precisamos  estar  atentos,

melhorando não apenas a legislação. A Polícia Civil está aqui. Precisamos ter mais

eficiência no combate a esse crime e na apuração dos inquéritos e das denúncias. Já

fizemos cobrança e sugerimos ao Tribunal de Justiça a instalação de varas especiais

para agilizar os processos de violência contra a mulher. Temos apenas três varas que

acumulam  mais  de  40  mil  processos  somente  em  Belo  Horizonte,  o  que  torna

impossível haver a agilidade necessária. Temos a absoluta certeza de que a punição

exemplar é o melhor caminho para diminuir esses crimes. Fica aqui o meu registro.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Obrigado. Deputada Luzia Ferreira, V. Exa.

traz um assunto de muita importância para esta Casa, que vai ao encontro de seu

trabalho no dia a dia. V. Exa. é uma deputada que persegue os ideais em defesa da

mulher. O aniversário da Lei Maria da Penha nos traz uma reflexão sobre o que vem

ocorrendo no exercício dessa modalidade que deu certa segurança à mulher, mas

existem  falhas.  É  muito  importante  o  que  V.  Exa.  discute  aqui  hoje,  ou  seja,  a

necessidade de melhorar a lei quanto à sua execução.

Estão ocorrendo duas manifestações na porta da Assembleia hoje. Uma delas é da

Polícia Civil. Seus representantes e o sindicato estão aqui. A outra manifestação é do
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pessoal das Apaes. Recordo aos membros desta Casa que, no ano passado, houve

uma proposta deste parlamentar e foi realizada audiência pública para discutir o que

as  Apaes  estão  solicitando.  A meta  nº  4  do  governo  federal,  elaborada  pelo  ex-

presidente Lula, pede a universalização do ensino do 1º grau, incluindo na escola

pública os alunos da Apae. As escolas públicas não foram preparadas fisicamente,

estruturalmente. Sequer os professores estão preparados para receber com carinho e

atenção os alunos da Apae.

O pior, deputada Luzia Ferreira, é que tirar dos pais o direito de escolher a escola

do seu filho não é democrático. A eles têm de ser reservado o direito de matricular

seus filhos. Em vez de solicitar a universalização, o ex-presidente Lula e a sua equipe

deveriam ajudar e cuidar mais das escolas do que, arbitrariamente, executar uma lei

que não foi debatida e que é contrária aos nossos interesses.

Estão aí à porta as Apaes. Vou convidá-las a participar conosco e quero convidar V.

Exa. e os demais pares: às 15h30min, horário da reunião da Comissão de Educação,

da qual sou presidente. Convidei-os a participar conosco para que possamos reforçar

esse movimento  tão  justo  e tão  necessário,  pelos  dois  assuntos:  a Lei  Maria  da

Penha e as Apaes. Quero compartilhar esse raciocínio, esse posicionamento de V.

Exa. e, acima de tudo, mais uma vez parabenizar nossa companheira, a guerreira

deputada Luzia Ferreira. Parabéns.

A deputada Luzia Ferreira - Muito obrigada, deputado Duarte Bechir. No caso das

Apaes, quero agregar um outro componente, a questão da atenção integral não só do

ponto de vista educacional e de convivência, que é extremamente relevante, mas,

muitas vezes, na área da reabilitação física, com a fisioterapia,  da saúde, que as

Apaes prestam a esse segmento tão importante, inclusive aos adultos. As famílias

encontram muita dificuldade porque nas instituições públicas hoje quase inexistem

cuidados  com  essa  parcela  importante  de  pessoas  que  precisam  de  cuidados

especiais.  Portanto,  as  Apaes  foram  se  desenvolvendo  como uma  forma  até  de

proteção, por via da união das famílias e de apoiadores, e estabeleceram uma rede

de atenção que garante a inclusão desse segmento tão importante.

Então, quero dizer que, além da atenção às crianças pequenas, em idade escolar,

vemos que as Apaes, ao criarem uma rede de atenção e de inclusão em todas as
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faixas etárias, não só de crianças, mas também de adultos, têm extrema relevância

para  garantir  convivência  sadia,  inclusão  social,  tirar  do  isolamento  crianças  e

adolescentes.

Para concluir,  rendo também meu reconhecimento às Apaes pelo nobre trabalho

que elas fazem em diversas cidades do interior onde sou, aliás, parceira. Na medida

do  possível,  tenho  ajudado  a  equipar  e  a  dar  recursos  para  que  elas  possam

sobreviver através de indicação do governo do Estado e das emendas parlamentares.

Sou parceira de muitas Apaes para que elas possam continuar existindo e prestando

esse serviço a nossas crianças e adolescentes. Com certeza estarei junto nessa luta

para que elas possam ampliar a sua atuação e não serem diminuídas. Muito obrigada

a todos.

O Presidente - Com a palavra, a deputada Liza Prado.

A deputada Liza Prado* - Boa tarde. Cumprimento em primeira mão meu amigo

Denílson,  da  Polícia  Civil,  o  pessoal  da  Acadepol,  os  delegados  e  todas  essas

pessoas que são verdadeiros homens e mulheres, guerreiros e guerreiras da nossa

polícia, a quem só tenho elogios a fazer. Apesar de todas as dificuldades, eles estão

sempre firmes defendendo nosso povo e fazendo com que realmente a população

tenha  mais  segurança,  mesmo  diante  das  dificuldades.  Estamos  juntos.  Contem

sempre com esta deputada.

Sr. Presidente, quero discorrer sobre três temas que considero muito importantes.

Não sei se o tempo vai ser suficiente. Quero falar um pouquinho sobre uma audiência

pública  que  teremos  agora  na  Comissão  de  Educação,  não  é,  deputado  Duarte

Bechir?

Às 3h30min estaremos recebendo vários pastores de todo o Estado - os pastores

Barreto,  Robson,  Eliezer,  José Marcos,  Claudiney e outros  -  para  discutirmos um

pouco da liberdade de crença religiosa. Apresentei um projeto nesta Casa, aprovado

por unanimidade pelas deputadas e pelos deputados, mas, infelizmente, foi vetado. O

veto foi mantido, mas já conseguimos uma rearticulação. Meu projeto está tramitando

novamente, e agora discutiremos com a comunidade. Aceitamos o parecer da Casa

Civil,  fizemos  algumas  mudanças  na  proposição,  que  agora  tem  o  aval  do

governador.
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Vivemos num Estado laico, quer dizer, não há religião oficial em nosso estado. Um

dos princípios constitucionais que considero dos mais importantes é a liberdade de

crença, de culto, de religião. É preciso criar condições, e é um dos objetivos do meu

projeto,  deputada  Luzia  Ferreira:  que  realmente  não  se  dificulte  a  vida  de  quem

professa uma fé. Quando se fala em liberdade religiosa, muito mais do que pensar

em símbolos como crucifixos e outros, é preciso discutir porque muitas pessoas, em

razão  de  sua  fé,  passam  por  dificuldades  enormes.  E  um  dos  direitos  humanos

fundamentais é desrespeitado, deputado João Leite: a liberdade de religião. Muitas

pessoas fazem a guarda sabática de pôr do sol a pôr do sol, a partir da sexta-feira,

conforme a Bíblia preconiza - a Igreja Católica guarda o domingo, os adventistas e os

judeus  a  sexta-feira.  Mas,  às  vezes,  há  uma prova  na sexta  ou  no sábado pela

manhã, e o evangélico ou o judeu têm dificuldade de cumprir certas determinações.

O nosso projeto é muito simples, deputado Carlos Mosconi. (- Lê:)

“Dispõe  sobre  o  direito  do  aluno  matriculado  na  rede  estadual  de  ensino  ao

resguardo da guarda religiosa por motivo de liberdade de consciência e de crença

religiosa. É assegurado ao aluno, por motivo de liberdade de consciência e de crença,

requerer à escola em que esteja regularmente matriculado, pública ou privada, no

âmbito  estadual,  que  lhe  sejam aplicadas  provas  em  dias  não  coincidentes  com

período de guarda religiosa.”

Deputado Rômulo Viegas, o nosso estado não aplica provas na sexta-feira, mas

não está na lei. Não há prejuízo nenhum para o governo. Mesmo o aluno que perde

uma prova tem condições de fazer outra. Numa escola particular, por exemplo, há as

provas  substitutivas,  que  podem  ser  feitas  em  outra  data  por  causa  de  algum

empecilho. É preciso que o Estado crie mecanismos. De que forma? Quando o aluno

for matriculado, ele apresente seu documento, um atestado da religião que frequenta,

de sua fé. Realmente ele não pode ser obrigado a ficar confinado. Percebemos que

algumas  pessoas  no Estado passaram por  vários  constrangimentos no vestibular,

porque  ficaram  esperando  passar  as  horas.  Elas  ficam  cansadas,  estressadas.

Tivemos  nesta  Casa  algumas  servidoras  públicas  que  vivenciaram  isso,  que  nos

contaram como foi, deputado Carlos Mosconi, o constrangimento por guardarem sua

fé, sua crença. Essas pessoas foram desrespeitadas em seu direito fundamental, que



289
____________________________________________________________________________

a  Constituição  garante.  E  não  havia  necessidade.  Elas  ficaram  esperando,

confinadas. E há os outros alunos, que não respeitam, não entendem tal fé, e acabam

achincalhando as pessoas que estão entrando. Afora o desgaste de fazer uma prova

cansado  de  ficar  esperando  a  hora  passar.  E  podem  muito  bem,  quando  for

designado o concurso público, não aplicar a prova nesse dia. É uma coisa simples,

não há dificuldade nenhuma.

Então, agora mesmo, às 15h30min estaremos no teatro.

Outro assunto que quero discutir, e é até uma experiência do meu amigo deputado

Carlos  Mosconi  -  deputado  Carlos  Pimenta,  boa  tarde  -  na  área  da  saúde,  é  a

importância da criação da região metropolitana do Triângulo. Tenho um projeto de

minha autoria, mas o considero de toda a bancada mineira, de todos os mineiros. A

criação  da  região  metropolitana  do  Triângulo  Mineiro  e  Alto  Paranaíba  é  muito

importante.  Deputado Hely Tarqüínio,  às  vezes  temos algumas divergências,  mas

gostaria de dizer que um dos modelos clássicos de consórcio dos municípios é o da

saúde. O que tem facilitado os municípios é justamente o maior exemplo.

O  deputado  Carlos  Mosconi  (em  aparte)*  -  Deputada  Liza  Prado,  gostaria  de

cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento. Sobre essa questão que V. Exa. abordou

em primeiro lugar, naturalmente a comissão de que V. Exa. faz parte saberá conduzir

os trabalhos para uma solução adequada e justa para o problema.

Queria  aproveitar,  deputada,  se  V.  Exa.  me  permite,  para  cumprimentar  os

representantes  da  Polícia  Civil  que  estão  fazendo  esse  movimento.  Gostaria  de

desejar sinceramente a eles que as coisas tenham um bom encaminhamento e uma

boa solução. Coloco-me, assim como todos os deputados desta Casa, à disposição

para ajudar no que for necessário.

É importante o que V. Exa. está abordando sobre a saúde e a regional do Triângulo,

que, sem dúvida alguma, seria uma contribuição para a saúde da população daquela

região que V. Exa. defende com tanto empenho e com tanta competência. Gostaria

de manifestar  a V.  Exa.  que anteontem, em Brasília,  no Congresso Nacional,  um

grupo de entidades apresentou o primeiro resultado da campanha Assine + Saúde,

chamada lá de Campanha Saúde + 10. Foram apresentadas 1.410.000 assinaturas.

Então fiz aqui uma moção de aplauso às entidades que comandaram o evento em
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Brasília: a CNBB, que apresentou mais de 500 mil assinaturas; a OAB, que participou

muito  na  elaboração  do  projeto  de  lei  de  inciativa  popular  que  está  sendo

apresentado; a Federação Nacional dos Farmacêuticos; o Conass; o Conasems; e o

Conselho Nacional de Saúde.

Gostaria de dizer que V. Exa. participou bastante desse projeto, até em audiências

públicas que realizamos em várias cidades de Minas Gerais.

Faremos, nas próximas semanas, o segundo tempo do que foi apresentado em

Brasília anteontem, porque já temos, em Minas Gerais, mais de 600 mil assinaturas.

E  levaremos,  juntamente  com outras  assembleias  do  País,  a  Associação  Médica

Brasileira e outras entidades, um número muito mais que suficiente para que o projeto

comece a ser discutido. Se Deus quiser, esse projeto será aprovado para melhorar,

de forma considerável, a saúde da população brasileira.

Cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento, que está tratando especificamente da

saúde do povo do Triângulo. Muito obrigado, deputada.

A deputada Liza Prado* - Deputado, eu que agradeço. Sempre estarei lutando pela

saúde.  Tenho  a  certeza  de que  vamos  conseguir  as  assinaturas  suficientes  para

trazer mais recursos.

Assim que conseguirmos essa bandeira, lutaremos também - os deputados já estão

discutindo o assunto - pela segurança pública. Precisamos começar um projeto para

termos mais recursos do governo federal, porque Minas não recebeu praticamente

nada. Isso é muito grave.

Então, deputado Hely, quero aqui, Sr. Presidente, dizer que a região metropolitana

do Triângulo é muito importante para toda a nossa região. Hoje, em Minas Gerais, há

853 municípios e somente duas regiões metropolitanas, a do Vale do Aço e a de Belo

Horizonte. Agora esta Casa está discutindo a do Triângulo, a do Alto Paranaíba, a da

região Norte e uma outra que está sendo discutida também.

Há estados muito menores que possuem várias regiões metropolitanas, que, só de

terem a palavra “metropolitana”, são organizadas de maneira formal na legislação,

com  mais  recursos,  deputado  Hely.  Fiz  um  levantamento...  O  deputado  federal

Weliton Prado, que agora faz parte do orçamento - aliás, é um dos que representam a

Comissão do Orçamento -, disse estar impressionado com a quantidade de recursos
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para as regiões metropolitanas.

V. Exa. veja bem, por exemplo, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -

Peti -, e não posso falar um número preciso que os municípios recebem per capita,

porque não estou autorizada, mas o que era, até há pouco tempo, de 25 passaria, se

fosse região metropolitana, para 40. Deputado Hely, para o senhor ter uma ideia, o

financiamento do Minha Casa Minha Vida,  que para cada cidadão seria cerca de

R$80.000,00,  passaria,  se  fosse  região  metropolitana,  para  aproximadamente

R$130.000,00, R$140.000,00 - acho que é R$130.000,00. E receberíamos também

outro benefício. Como estamos na região 34, apesar da nossa distância, por exemplo,

de Uberlândia a Patos de Minas, deixaríamos de pagar a taxa de deslocamento de

assinatura da telefonia, que pagamos como interurbano. Então não pagaríamos mais

esse deslocamento. Quanto aos serviços de transporte, seria a mesma coisa. Hoje a

experiência que temos é em relação aos consórcios de saúde, como bem conhece o

deputado Mosconi.

Então, esse é um dos exemplos de consórcio em que os municípios podem resolver

os seus problemas em conjunto. O fato de termos uma agência, um fundo, é muito

importante.

Só para V. Exa. ter uma ideia, vamos ter, até o final da programação desta gestão,

deputado Hely Tarqüínio, R$30.000.000,00,  e aproximadamente R$2.000.000,00 já

estão  disponibilizados  para  o  fundo,  para  as  regiões  metropolitanas.  Nós,  do

Triângulo e do Alto do Paranaíba, estamos fora desses recursos. O povo saiu das

roças, foi para as cidades e formou as grandes metrópoles. Às vezes, as pessoas

vêm estudar  nas cidades,  vêm para  ter  atendimento  na  área da saúde.  Então,  é

preciso mudar essa ideia.

Os prefeitos de Uberlândia, Uberaba, Patrocínio, Monte Carmelo, Araguari, enfim,

vários prefeitos da Amvale, Amvap, Amapar e Ampla, as associações de municípios,

com a  Fiemg,  as  associações  comerciais,  as  câmaras  de dirigentes  lojistas  e  as

universidades estão apoiando a ideia. Já foi criada uma comissão, deputado Hely

Tarqüínio,  com os secretários  de todos os  municípios  que tiverem interesse.  Seis

secretários  de  municípios  já  estão  fazendo  parte  de  uma comissão para  fazer  o

levantamento de viabilidade. De acordo com a proposta, teríamos os municípios da
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Bacia  do  Baixo  Rio  Grande  e  da  Bacia  do  Rio  Paranaíba,  que  somariam  66

municípios. Eles não têm obrigação de fazer parte. Pode-se criar a legislação. Se o

município quiser entrar, tudo bem; se não quiser,  poderá também não fazer parte.

Conforme o projeto de lei que está tramitando nesta Casa, se não houver 500 mil

habitantes,  não  se  pode  criar  isso,  pois  foi  adotado  um  critério  para  regiões

metropolitanas.  O  que  nos  une  não  é  a  conurbação.  Então,  não  temos  um  dos

critérios também para a criação de região metropolitana, que seria a conurbação, que

é essa mancha de tecido urbano, uma cidade emendada em outra. Como exemplo,

citamos aqui Contagem, Betim, Belo Horizonte e Nova Lima. A pessoa sai de uma

cidade e não sabe se está entrando na outra. Então, nós, do Triângulo e do Alto

Paranaíba, temos distâncias enormes. Uberlândia está, por exemplo, a 600 e poucos

quilômetros da capital.

Os deputados Zé Maia, Luiz Humberto Carneiro e Leonídio Bouças têm colaborado

muito com essa discussão. O deputado Zé Maia estava em Conceição das Alagoas

fazendo um trabalho bonito com a população.

Deputado Hely Tarqüínio, é importante percebermos que o fato de as prefeituras

participarem dessas comissões e ajudarem muito tem colaborado para que possamos

fincar o pé. Temos o direito a uma agência que tenha um fundo com recursos.

O deputado João Leite (em aparte) - Deputada Liza Prado, eu tinha de abrir uma

reunião  de  uma  comissão  especial  referente  a  uma  proposta  de  emenda  à

Constituição, mas não poderia deixar de apoiar essa iniciativa de V. Exa.

Há momentos em nossa vida que até parecem uma derrota. Nesse caso, não seria

uma derrota de V. Exa., mas sim dos direitos fundamentais, da possibilidade de os

jovens estudantes, aqueles que fazem concurso, terem reconhecido o direito à fé que

possuem.

A deputada Liza Prado* - Sim, de liberdade religiosa.

O deputado João Leite (em aparte) - O estado é laico, separado, portanto não pode

também interferir na religião das pessoas. Ele precisa manter certa distância. Obrigar

uma pessoa a estar à disposição do Estado no sábado, dia em que ela adora a Deus,

não é correto.

Então,  temos  novamente  a  oportunidade,  agora  tão  bem  encaminhada,  de
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revermos  esse  ponto.  Manifesto-me,  apoiando  a  sua  proposta,  votando-a  e

defendendo-a. Ela está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

que nasce em virtude da perseguição religiosa aos judeus, que resultou na morte de

6  milhões  deles.  Ela  também  está  consagrada  na  Constituição  Federal  e  na

Constituição do Estado de Minas Gerais. Parabéns. V. Exa. tem o meu apoio.

A deputada Liza Prado* - Agradeço a V. Exa., deputado João Leite. Aproveito para,

de  público,  parabenizá-lo  e  reconhecer  o  trabalho  que  V.  Exa.  fez,  colaborando

bastante para que houvesse esse rearranjo político,  essas mudanças  no parecer.

Então,  deputado, agradecemos não só a V.  Exa.,  mas também aos deputados da

bancada evangélica  nesta  Casa,  que muito  contribuíram para  que pudesse haver

uma interpretação correta da nossa legislação. Daqui a pouco, estaremos com todos

os pastores do Estado. Assim, agradeço-lhe e desejo que Deus lhe dê muita saúde

para que possa defender essa ideia e nos ajudar.

Retomando  a  questão  da  região  metropolitana,  primeiramente  desejo  ao  meu

querido deputado Rômulo  Viegas  muito sucesso na cirurgia  pela  qual  vai  passar.

Tenho a certeza de que tudo dará muito certo. Quero referir-me também ao meu

querido  presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  profundo  conhecedor  da  região  do

Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, defensor nato e incansável daquela região.

Peço-lhe que nos ajude. V. Exa. já está colaborando com todos os projetos dessa

área, nesta Casa. Que possamos, no mínimo, aprovar a legislação. Se o município

não tiver interesse, não terá a obrigação de entrar.

Deputado  Hely,  temos  de  criar  outras  regiões  metropolitanas.  Por  exemplo,

podemos criar a de Uberaba. O projeto inicial que apresentei era para a criação da

região  metropolitana  de  Uberlândia.  Depois  apresentei  o  substitutivo  para  que  a

região  metropolitana  abrangesse  o  Triângulo  Mineiro  e  o  Alto  Paranaíba.  Hoje  o

prefeito de Uberaba e o prefeito Gilmar Machado têm colaborado demais conosco

para que possamos transformar isso em realidade. Inclusive eles criaram, junto com o

secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, uma comissão para

discutir  o desenvolvimento econômico daquela região. Eles também contrataram a

Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba - Amvap -  para

verificar a viabilidade técnica e apresentar um estudo sobre ela. A legislação exige
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isso,  o  que  já  está  em  andamento.  A  Universidade  Federal  de  Uberlândia  vai

apresentar  uma proposta  custeada  pela  Amvap,  Amvale,  Ampla  e  outras.  Temos

também a presença do Lions Clube, do Rotary e de faculdades. As pessoas estão

participando.  Fizemos 4 audiências  e mais  de 10 reuniões.  As próximas reuniões

serão em Patrocínio,  no dia 19 de agosto,  às 9 horas, e em Patos de Minas, no

mesmo dia, às 15 horas, ambas nas Câmaras Municipais das cidades.

O tempo já está acabando. Agradeço ao deputado Duarte Bechir, mas meu querido

amigo Rogério Correia quer utilizar a palavra e vou encerrar.  Desculpem-me, mas

quem falará é o deputado Rômulo Viegas. Quero agradecer. Para terminar, gostaria

de deixar uma solicitação ao público que nos acompanha e a todos que moram no

Estado de Minas Gerais e têm problema com a telefonia. Creio que será quase a

maioria, pois as operadoras deixam a desejar. Esta Casa criou uma CPI da Telefonia.

Assim, solicito o apoio da população para que possamos relatar as dificuldades que

existem com a queda de sinal, com ligações que acabam subitamente e as pessoas

não conseguem reclamar no serviço de atendimento. Os serviços de telefonia são

péssimos e deixam as pessoas extremamente estressadas. Solicito que façam um

relato e enviem para o seguinte “e-mail”:  cpidatelefoniamg@gmail.com. Seu relato

fará parte da comissão parlamentar de inquérito no relatório final. Isso nos ajudará e

fará com que Minas Gerais não permita mais esse descaso. A estrutura da telefonia é

deficitária, a internet não funciona, a velocidade promete muitos “megabytes”, mas

também  não  funciona.  E  há  também  o  desmando  da  Anatel.  Solicito  que  todos

participem e façam seu relato, que vou encaminhar para a comissão parlamentar de

inquérito. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.

O  deputado  Rômulo  Viegas*  -  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,  Sras.

Deputadas,  Srs.  Deputados,  senhores  representantes  da  Polícia  Civil  de  Minas

Gerais, sejam muito bem-vindos a esta Casa.

Sr. Presidente, caros colegas, nós do PSDB preparamos uma resposta em função

do pronunciamento do deputado Sávio Souza Cruz ocorrido na tarde de ontem. Na

condição  de  ex-prefeito,  entendo  que  qualquer  cidadão  que queira  exercer  cargo
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executivo,  seja  de  prefeito,  de  governador  ou  presidente  da  República,  não entra

assumindo esse tipo de função pública com a intenção de fazer coisas erradas e até

mesmo de prejudicar a classe de servidores públicos. Já fui prefeito e conheço muito

bem uma gestão do Executivo. É claro que nesta tribuna temos todo o direito  de

externar nossas opiniões, nossas críticas aos governos. Aqui faço críticas ao governo

federal, mas em momento algum faço acusação às pessoas. Não critico a pessoa do

ex-presidente  Lula  nem  a atual  presidenta  Dilma.  Tenho  respeito  pelo  cargo  que

ocupam.

Em minha fala,  as críticas são sempre direcionadas a atos administrativos. Mas

cada  deputado  é  responsável  pelo  que  fala  e  faz,  como  é  óbvio.  É  o  que

chamaríamos, na matemática, de axioma: que cada um assuma o que fala.

Mas ontem, lamentavelmente, ficou parecendo para a população mineira que Minas

Gerais anda fazendo coisas erradas. Ao questionar as contas dos governos Aécio

Neves e Anastasia, o deputado Sávio Souza Cruz deu mais um exemplo de como não

se deve fazer política, defendendo o “faça o que eu digo, mas não o que eu faço”,

prática  que  vem  sendo  repelida  nas  ruas  durante  as  últimas  manifestações.  O

deputado Sávio Souza Cruz criticou os governos Anastasia e Aécio, que, segundo

ele, não investiram na saúde o mínimo exigido. Isso não é verdade. Vocês querem

saber o que o deputado escondeu? Escondeu que o governo Itamar  Franco está

sofrendo uma ação por parte da mesma promotora que protocolou questionamentos

sobre  os  investimentos  em  saúde  no  governo  Aécio.  Ninguém  se  lembra  desse

episódio. À época, o deputado Sávio Souza Cruz era líder do governo Itamar nesta

Casa, mas ninguém se lembra de nenhuma cobrança que ele tenha feito para que o

então  governador  investisse  o  que  hoje  ele  quer  exigir  dos  governos  Aécio  e

Anastasia. Insistimos: os governos Aécio e Anastasia cumpriram o percentual exigido

para investimento em saúde de acordo com as súmulas propositivas do Tribunal de

Contas, que amparam vários governadores cujos nomes vou citar. Portanto, acho que

temos de ser sinceros nas coisas que falamos.

O deputado Sávio  Souza Cruz não mencionou -  mas tenho documentação que

comprova,  deputado  João  Leite  -  que,  na  maioria  dos  estados  governados  pelo

PMDB, partido do deputado, e pelo PT, os governadores também consideraram como
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investimento  em  saúde  os  investimentos  feitos  pelas  empresas  estatais  de

saneamento, como fizeram Aécio e Anastasia. Mas ninguém viu o bloco de oposição

nesta Assembleia fazer nenhuma moção de censura ou repulsa a esses governos. É

claro que, como justificativa, vão dizer que estamos em Minas e temos de criticar o

governo de Minas. Mas o fato é que os demais estados federativos fizeram e fazem a

mesma coisa.  Como  exemplo,  tenho  em  mão  cópia  da  prestação  de  contas  do

governador  Tarso Genro,  do PT do Rio  Grande do Sul,  na  qual  investimentos da

Corsan -  que é  a  Copasa  de lá  -,  ou seja,  investimentos em saneamento  foram

considerados  pelo  governo  do  estado  como  investimento  em  saúde,  com  a

concordância do Tribunal de Contas daquele estado. Será que o governador Tarso

Genro está dominando o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul? É uma pergunta

para a população de lá procurar responder. Registro ainda que o governo do Rio de

Janeiro,  do  PMDB,  declarou como gasto  em saúde  não apenas  as  despesas  da

empresa  de  saneamento  do  estado,  mas  também  os  recursos  investidos  na

despoluição da Baía de Guanabara. O mesmo ocorreu nos estados do Piauí, Bahia e

Acre,  governados  respectivamente  por  Wellington  Dias,  Jaques  Wagner  e  Jorge

Viana,  todos  do  PT,  que  consideraram  os  investimentos  das  empresas  de

saneamento como investimento em saúde. Mato Grosso do Sul, também governado

pelo PT, chegou a contabilizar como gasto em saúde despesas de outros órgãos da

administração não específicos dessa área, como a Agência Estadual de Gestão de

Empreendimentos, que tem como objetivo a implantação de projetos e obras públicas

na área de transporte. Será que o governador do Mato Grosso domina o Tribunal de

Contas do seu estado? Acredito que não.

Não é só isso. Outra coisa que o deputado Sávio Souza Cruz não mencionou aqui,

em público, foi que o ex-presidente Lula, a quem respeito, por vários anos chegou a

declarar como investimento em saúde recursos do Fundo de Erradicação da Pobreza

- tenho extrato do Siafi, que não me deixa mentir. Pergunto: o presidente Lula e os

governadores do PT e  do PMDB estariam desviando recursos,  deputado Glaycon

Franco? Acredito que não. Ninguém assume o Poder Executivo com má-fé. Isso, é

claro, até que se prove o contrário. Aliás, sou absolutamente contra essas denúncias.

Ninguém me ouviu questionar aqui o “mensalão” ou qualquer parlamentar. Por quê?
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Eu já fui prefeito e sei como essas coisas funcionam. É preciso ter muito cuidado,

esperar sair a sentença final, a decisão final do Judiciário.

O governo de Minas, ao fazer essa contabilização, nada mais fez que seguir o que

os  demais  estados  estavam  fazendo.  Agora,  se  uma  promotora  questiona,  o

Judiciário vai analisar? Claro, deve haver peritos, especialistas para analisar não só

as questões de Minas Gerais, mas também as da maioria dos estados, de prefeituras.

Então, a minha cautela, ao fazer questionamentos, críticas, a qualquer governo será

sempre pautada pela ação administrativa, nunca citando a honra e o aspecto pessoal

de nenhum governante. Tenho críticas ao governo Lula, mas creio que ele fez coisas

boas também. Tenho críticas à Presidente Dilma? Sim, mas ela também fez coisas

boas. Ninguém é perfeito, deputado João Leite: não existe um prefeito no mundo que

vá resolver todos os problemas da nossa cidade, nem governador nem presidente da

República.

Claro que qualquer deputado pode vir a este Parlamento para dizer o que pensa,

para se apresentar. Porém, de acordo com a prática que adoto, de acordo com minha

formação familiar e cristã, jamais vocês me escutarão, aqui, ofendendo a honra e o

nome de nenhuma pessoa.

O deputado João Leite (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, parabéns! V. Exa.

vem  à  tribuna  municiado  de  documentos  com  conteúdo.  Lembrei-me  de  uma

professora que tive na faculdade, quando fiz o curso de história, a qual dizia que o

historiador  deve comparecer  documentado,  como fez V.  Exa, que traz até a peça

acusatória contra o governador Itamar Franco, a qual tive oportunidade de ler. Essa

peça mostra, por exemplo, que, no ano 2000, o governador Itamar Franco, além dos

recursos da Copasa, investiu 3% na saúde. No ano de 2001, foram investidos 5% na

saúde, sem contar a parte destinada ao saneamento.

É  interessante  que,  à  época,  nós,  do  PSDB,  éramos  oposição aqui,  quando  o

governo consultou o Tribunal de Contas, perguntando se o recurso de saneamento

básico poderia ser contado na saúde. A resposta do Tribunal de Contas do Estado de

Minas  Gerais  foi  que  sim.  Então o  PMDB e  o  PT,  que  eram governo,  usaram o

dinheiro do saneamento.

O deputado Rômulo Viegas* - É preciso deixar claro que não roubaram ninguém.
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O deputado João Leite (em aparte) - Não. E, aliás, foi legalmente, porque o Tribunal

de Contas deu o o.k. O que fez o governador Anastasia e o então governador Aécio?

A mesma  coisa,  utilizaram  o  recurso  do  saneamento.  E  ontem  ouvimos  aquelas

barbaridades.

O deputado Rômulo Viegas* - É lamentável.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  O  pior  é  que  ouvimos  de  alguém  que

pertenceu  ao  governo  passado,  que  foi  secretário  e  finge  que  o  dinheiro  do

saneamento não foi utilizado enquanto eles eram governo. É muito triste o que vimos

ontem, porque é aquilo de utilizar-se disso. É lamentável.

Novamente recorro ao deputado Cabo Júlio,  que teve a postura de não assinar

embaixo da sujeira que está sendo feita na internet, da maneira como são tratados os

líderes do PSDB, da maneira como tratam o senador Aécio Neves, da maneira como

falam dele, de forma desrespeitosa, contra a honra e a moral dele. Usaram a internet

contra mim também, chamando-me de frangueiro, mas essas coisas não me atingem,

porque realmente é verdade, andei comendo alguns frangos. Ou seja, usam a internet

até para isso,  o que considero uma pobreza.  Eles  tentam vencer torcendo contra

Minas Gerais, contra Aécio Neves. Vamos continuar desse jeito? Quanto à BR-040, o

deputado Glaycon Franco quer chegar à Assembleia, mas não consegue, porque a

BR está fechada. Fecham a BR-381. Minas Gerais está ilhada, e temos de ouvir isso,

aqui, contra Aécio Neves, que ligou 230 cidades de Minas Gerais, hoje esquecidas.

Enfim, ele é tratado dessa maneira.

Parabéns, V. Exa. comparece a esta tribuna munido de documentos.

O deputado Rômulo Viegas - Concedo aparte ao deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, vou no mesmo

encaminhamento do deputado João Leite, com as devidas colocações que o nobre

deputado  fez,  porém  acrescentando  uma dose  que  faltou,  na  minha  visão,  para

complementar a fala de V. Exa., hoje, e o que ocorreu na Assembleia ontem, que

daqui para frente será uma sistemática de parte da oposição.

Primeiro,  desconstruir  a  imagem de um líder  não é fácil.  Não se desconstrói  a

imagem de um homem com o passado, a honra e o trabalho do Aécio Neves. Muito

menos aqueles que tentam não ter a capacidade de estar lado a lado com o senador,
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discutindo e colocando seus pontos de vista somente com ataques pessoais. Tudo

isso ocorre, deputado Rômulo Viegas, num momento em que o Brasil quer um novo

caminho, em que os brasileiros estão se manifestando por uma nova proposta de

governo,  que não  seja  um governo buscando somente  um planejamento  para  se

perpetuar no poder,  mas para governar  para o brasileiro.  Isso está ocorrendo. Já

estão antecipando as eleições do ano que vem, com a tentativa de desconstruir a

imagem do nosso maior líder do momento, o bravo senador Aécio Neves.

Veja  bem,  deputado  Rômulo  Viegas,  em pesquisa  no  Distrito  Federal,  o  nosso

senador já aparece à frente da atual Presidenta, ameaçando a “boquinha”.  O que

acontece hoje no Brasil? Foram criados cargos e mais cargos, ministérios e mais

ministérios, para acomodar a companheirada. Quantas embaixadas foram criadas em

todo o mundo para agradar aos companheiros, deputado Rômulo Viegas? Porque, se

o companheiro está desempregado, ele vai ao chefe, diz que vai para seu partido, e

pede uma “boquinha”. É só ir ao governo federal. A última delas foi dada para São

Paulo. Criaram o Ministério das Pequenas e Microempresas, não sabem para quê,

para levar o vice-governador de São Paulo para o lado da “boquinha”. E estão vendo

que a “boquinha” vai acabar.

Dinheiro  público  é  para  fazer  obra  para  o  povo,  não  para  distribuir  para

companheiro  ou  criar  emprego  para  companheiro.  Estão  sentindo  que  isso  está

acontecendo agora, o Brasil está pedindo mudança. Esse nervo, essa ira de tentar

desconstruir a imagem do nosso líder Aécio Neves será uma constante na Casa.

Eu,  V.  Exa.,  mas  acima  de  tudo  o  povo  mineiro,  estamos  preparados  para  as

mentiras  e  acusações  infundadas,  descabidas,  que  serão  colocadas  daqui  para

frente, ao nosso governo e ao nosso grande líder, senador Aécio Neves.

Muito obrigado, e parabéns pelo pronunciamento.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Mais uma

vez, deste Parlamento, queremos cumprimentar o nosso grande líder, senador Aécio

Neves, e o governador Anastasia, pelo brilhantismo da sua administração. O respaldo

é dado pelo povo de Minas Gerais, que reconduziu Aécio e reconduz Anastasia.

O governo de Minas fez e faz diferença nas ações, atendendo a conclamação da

população,  ao  que  o  povo  de  Minas  quer.  Tenho certeza  de que,  ano  que  vem,
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quando chegar realmente o debate eleitoral, a população saberá fazer a diferença na

escolha dos seus representantes. Muito obrigado, Deputado Hely Tarqüínio.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, solicitei a palavra,

nesta  tribuna,  para  comemorar  os  anúncios  feitos  hoje  pela  presidenta  Dilma em

Varginha. Mais uma vez, a presidenta Dilma veio ao nosso querido Estado de Minas

Gerais  -  aliás,  Estado  dela  -  fazer  anúncios  muito  interessantes.  Evidentemente

precisamos comemorá-los. Trago aqui essa notícia em primeira mão. Talvez seja por

isso que a oposição à presidenta Dilma nesta Casa está tão nervosa. Deputado Cabo

Júlio, o PSDB fica alvoroçado quando a presidenta Dilma vem a Minas, porque sabe

que ela nos trará boas notícias.

Deputado Hely Tarqüínio, deputados e deputadas, quero citar as boas notícias da

presidenta. Ela foi a Varginha para inaugurar um câmpus da universidade de Alfenas.

Quero citar  um dado interessante, é sempre bom lembrá-lo.  Quando o presidente

Lula assumiu o governo no Brasil, tínhamos, deputado Cabo Júlio, 45 universidades.

Hoje  temos  63  universidades.  As  universidades  ficaram congeladas  na  época  de

FHC. Para não dizer que o PSDB não criou universidade alguma no Brasil, criou uma.

Isso era obrigatório porque foi criado um novo estado. Obrigatoriamente é preciso

haver uma universidade quando se cria um estado no Brasil. Foi a única universidade

que  os  tucanos  criaram.  De  lá  para  cá,  o  presidente  Lula  e  a  presidenta  Dilma

aumentaram o número de 45 para 63 universidades federais, além de vários câmpus.

Em Minas, tivemos a Universidade Federal de Alfenas e a Universidade Federal dos

Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri.  Parecia  algo  impossível  que  os  vales,  que

antigamente  eram da pobreza,  passassem a ter  uma universidade federal.  Agora

temos. A universidade de Alfenas hoje inaugurou um câmpus em Varginha.

Ontem o deputado Gustavo Valadares disse que era um prediozinho em Varginha.

Fica claro por que o PSDB, o DEM e aliados, tucanos e “tucanoides” não gostam de

universidade: tratam-na como prediozinho. Para eles, interiorização de universidade é

prediozinho;  portanto  não  têm  apreço  pelo  sistema  educacional.  Para  eles,  é

necessário apenas abrir  rodovias -  aliás, não as abrem, mas privatizam-nas. Para
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eles,  privatizar  ferrovia  é  o  que  interessa.  Os gastos  em  educação  e  saúde  são

chamados de prediozinhos. Para eles, são gastos; para nós, investimentos. Então,

esse dado é interessante.

Deputado Elismar Prado, a presidenta Dilma foi até lá e cravou mais um câmpus,

agora em Varginha. Além disso, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que é médico, ela

já anunciou que daqui a pouco tempo construirá também um câmpus para que lá se

formem médicos.  No Brasil,  estamos com um déficit  muito grande de médicos.  A

presidenta  já  anunciou  que  mais  médicos  serão  formados  em  Varginha,  no

prediozinho que o deputado ontem desprezou,  já  que chamou de prediozinho um

câmpus de universidade.

A presidenta anunciou também uma política para os cafeicultores. O preço mínimo

do café não vai ainda para os R$370,00 reivindicados pelos cafeicultores, mas haverá

um aumento e a saca chegará a R$346,00. Além disso, estabeleceu uma compra no

Estado de 3 milhões de sacas, até março de 2014. Esse é um socorro à política da

cafeicultura, até porque está anunciado para Minas Gerais este ano um “pibinho”, ou

seja, um PIB novamente menor que o nacional. Na verdade, é o “pibinho” do Aecinho,

de novo pequenino,  que infelizmente  está  anunciado para Minas Gerais.  Então a

presidenta  foi  até  lá  e  fez  um  anúncio  especialmente  aos  nossos  pequenos

agricultores e aos agricultores familiares do Sul de Minas e da Zona da Mata. Além

disso, fez questão de dizer que tudo está indo bem e que as obras da BR-381 terão

início a partir  de setembro,  conforme planejado.  O recurso é do PAC 2 e já está

alocado,  e a licitação foi  feita.  Portanto terá início a obra na BR-381, a chamada

Rodovia da Morte. Será feita a duplicação até Governador Valadares, que é um sonho

de todos os mineiros. De novo, a presidenta anunciou e está cumprindo o calendário

que elaborou.

A  presidenta  também  fez  o  anúncio  da  liberação  de  R$1.750.000.000,00  de

financiamento para o metrô de Belo Horizonte. Ela fez apenas uma ressalva: para

liberar esse recurso, é preciso que o governo do Estado apresente até outubro deste

ano  o  projeto.  Ela  não  pode,  deputado  Adelmo,  liberar  o  recurso  de

R$1.750.000.000,00 se não houver o projeto, que é de responsabilidade do Estado,

que  nunca  o  apresenta.  Então,  ela  está  exigindo  do  governador  Anastasia  que
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apresente o projeto até outubro para que esse recurso seja liberado. Assim que o

projeto for apresentado, a presidenta irá liberar o recurso do metrô.

A presidenta ainda anunciou as obras do Anel Rodoviário e informou que os editais

dos três trechos estão sendo conduzidos de maneira emergencial, que a conclusão

das obras está prevista para julho de 2014, com início em janeiro do próximo ano.

Foram anúncios importantes: o do Anel Rodoviário, o do metrô, o da BR-381, o do

café e o da universidade. Tudo isso foi anunciado pela querida presidenta Dilma em

seu querido  Estado de Minas  Gerais.  Por  isso  a oposição,  o  PSDB,  estava aqui

desesperada, dizendo que a Dilma está avançando sinal, porque, com isso, estamos

apressando as eleições do próximo ano.

Isso é cara de pau, deputado Adelmo, porque quem fez uma reunião do PSDB

anunciando que é candidato, que está com o “lombo duro”, pronto para apanhar, foi o

senador, aquele senador que acha que até hoje é governador de Minas. Vocês viram

ontem? Ele reuniu o PSDB e anunciou: “Sou candidato”. Agora vem aqui na maior

desfaçatez, na maior cara de pau, própria desse senador, para dizer que a presidenta

Dilma está passando o carro na frente dos bois. Mas não, a presidenta Dilma está

governando o Brasil.  Se ela não anunciasse isso, diriam: “Presidenta, onde está a

BR-381?”. Ela anuncia e aí dizem: “É campanha eleitoral.” Se fossem os tucanos,

estariam fazendo o quê? Esperando o dinheiro da privatização para fazer as rodovias

que nunca fizeram. Vocês não se lembram de que, quando o presidente Lula assumiu

o Brasil, não conseguíamos ir a Montes Claros? Vocês se lembram disso? A estrada

de Montes Claros era só buraco. Para chegar lá, tínhamos de ir até Diamantina e

pegar um pedaço de estrada de terra,  porque a de Pirapora também estava toda

esburacada. Só tinha buraco.

Não havia energia no Brasil, porque deixaram para a privatização fazer a política de

energia elétrica e, com isso, houve o apagão. Agora os arautos do azar, os tucanos,

aves de mau agouro, ficam torcendo contra. Além de tudo, o senador Aécio Neves é

azarado. Ele torceu contra o Brasil,  e o Brasil  foi campeão; torceu contra o Brasil

dizendo que a inflação viria,  a  inflação baixou.  Aliás,  Dilma hoje comemorou isso

também:  a  inflação  do Brasil  está  completamente  sob  controle.  O  senador  Aécio

Neves “secou”  o  Galo  e  deu azar  também, porque o Galo  ganhou.  Felizmente o
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secador  do  Aécio  não funciona porque,  se  funcionasse,  estaríamos  perdidos.  Ele

anunciou que a inflação ia disparar.  Onde está a inflação,  senador  Aécio Neves?

Viram os dados da cesta básica? O preço dos produtos da cesta básica baixou em

todo o Brasil, em 19 capitais. Onde está o arauto do azar? Míriam Leitão, onde está a

inflação? E o Aécio caiu nessa. Embora seja formado em economia, o senador não

entende disso, porque ele não dá uma dentro. A verdade é essa: o senador Aécio

Neves só tenta fazer com que o Brasil dê um azar danado, dê errado. Ele torce para o

Brasil dar errado, torce para o Galo não ser campeão. Ô, “secador duma figa”! E ele

erra, “seca” e dá azar. Felizmente não consegue “secar” o nosso país.

Quanto  ao  PIB,  a  presidenta  também falou:  “Vamos  aumentar  o  PIB este  ano,

vamos ter boas surpresas”. O PIB deste ano não vai ser pequeno, não. Mas o de

Minas, vai ser o “pibinho” do Aecinho novamente, vai crescer menos. Sabem por quê?

Minas Gerais,  deputado Elismar Prado, não tem uma política de desenvolvimento.

Minas vive de commodities de minério e de café. Se caem os preços do minério e do

café, cai também o PIB de Minas. Assim vive Minas Gerais. Nesse período todo, o

governo dos tucanos não conseguiu fazer uma política de desenvolvimento, a única

coisa que faz é pegar dinheiro emprestado dos bancos internacionais, do Banco do

Brasil e do BNDES. Isso é a única coisa que o governo de Minas faz: pegar dinheiro

emprestado. É aquele negócio: pede dinheiro emprestado para o almoço para pagar

na janta. Aqui o dinheiro emprestado está servindo até para comprar viaturas das

Polícias Civil e Militar.

Parabenizo o pessoal da Polícia Civil que estava aqui. Estão agora acampados na

Assembleia Legislativa  para  cobrar  a  lei  orgânica da  Polícia  Civil,  prometida  pelo

governador  Anastasia,  mas  não  cumprida.  A  polícia  está  em  greve,  aqui  fora,

acampada na Assembleia Legislativa. Mais uma vez nosso governador Anastasia não

cumpriu o acordo feito com a Polícia Civil.  Parabenizo todos os policiais.  Já darei

aparte ao deputado Elismar Prado.

Foi solicitado empréstimo a banco internacional até para compra de viaturas para

as polícias. Isso é coisa do dia a dia, é praticamente custeio. A compra de viaturas é

para custear o funcionamento das polícias. O Estado está falido, pessoal, com aquele

negócio de choque de gestão, de déficit zero e de PIB da China, que o senador Aécio
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Neves anunciou e anunciou com a imprensa. Não podemos dizer o contrário. Aquilo

tudo se mostrou uma falácia, uma mentira. A verdade é que Aécio quebrou Minas. E

isso eles não podem escutar. Falam e vão embora porque não conseguem sequer

escutar posicionamento distinto daquilo que falam aqui.

Na  hora  em  que  discutirmos  a  aprovação  ou  a  rejeição  das  contas  do  ex-

governador Aécio Neves, o que está na pauta de hoje, explicarei, linha a linha, onde

não foram feitos investimentos na saúde e na educação. Vocês, telespectadores e

companheiros que nos visitam hoje, verão que o Estado de Minas Gerais deve à

saúde e à educação cerca de R$16.000.000.000,00, de 2003 até hoje. Não houve

investimento do mínimo constitucional aqui em Minas Gerais. Quem diz isso não é

apenas a oposição, o Bloco Minas sem Censura, o PT, o PMDB; quem diz isso é o

próprio Tribunal de Contas.

Foi assinado um acordo entre o Tribunal de Contas e o governador Anastasia. Até

2014,  teria  de  ser  respeitado  o  acordo  com  o  Tribunal  de  Contas,  e  não  a

Constituição. Isso é inédito, só existe em Minas Gerais uma coisa desse tipo, porque

é fora da lei. Isso é evidentemente inconstitucional. O governador terá de responder

por esse TAG. Terão de responder ele e os conselheiros do Tribunal de Contas, que

ousaram dizer que a Constituição do Brasil não vale em Minas Gerais. Um dia eles

pagarão por isso. Não se pode simplesmente, porque tucano tem bico grande, rasgar

a Constituição do Brasil, como se ela não existisse no Estado de Minas Gerais. É isso

que eles fizeram. Esqueceram a Constituição e respeitaram um acordo firmado com o

Tribunal de Contas. As coisas podem funcionar assim? Faz-se uma Constituição, que

não vale  em Minas.  Aqui  vale um acordo,  um tratado,  feito  no joelho.  Assinam o

presidente do Tribunal de Contas e o governador do Estado. Isso vale mais que a

Constituição. Pode isso? Em Minas, as coisas funcionam assim.

A imprensa não publica uma linha, nada. Quando falamos do assunto, ocorre o que

vocês  viram  anteriormente,  antecipam  o  debate  sem  nenhuma  justificativa  do

governador. Eles falam que lá na Cochinchina, que lá não sei onde também não se

cumpriu, assim e assado. Mas eles não são deputados mineiros, não estão aí para

fiscalizar  as  Constituições  do  Estado  e  Federal.  Estas  não  valem  nada?  Fazem

propaganda dizendo que querem que o governo federal cumpra os 10% da saúde.
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Também queremos, mas isso não impede de haver cobrança também aqui, não é,

deputado Adelmo? As cobranças têm de ser feitas também aqui, e a Constituição

coloca  de  forma  muito  clara  os  12%  da  saúde.  Onde  estão  os  médicos  da  ala

governista do Anastasia? Eles não vão reclamar? Não dirão ao governador que estão

faltando recursos para a saúde porque não estão sendo cumpridos os 12%? Eles

fingem que isso não existe.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Terei de ser bastante rápido. Parabenizo o

deputado  Rogério  Correia.  Simplesmente,  deputado,  quero  reforçar  sua  fala.

Recebemos o governo federal em Uberlândia, no encontro com prefeitos e prefeitas.

A ministra Ideli Salvatti foi questionada acerca da medida que o governo do Estado

anunciou agora sobre o corte referente à reforma administrativa. É uma falácia, uma

propaganda  de  marketing  eleitoral.  A  ministra  respondeu  à  imprensa,  deputado

Rogério Correia, dizendo que há um dado recente, do jornal Estadão, que diz que o

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso tinha 25 ministérios, com os quais

gastou R$18.200.000.000,00.

A presidenta Dilma, que tanto foi criticada em relação aos ministérios, conta com 39

ministérios no seu governo, e não 25, como o governo de Fernando Henrique. Com

39  ministérios,  a  presidenta  Dilma  gastou  R$17.600.000.000,00,  e,  com  25

ministérios, o governo Fernando Henrique gastou R$18.200.000.000,00. Isso revela e

desmonta a falácia do choque de gestão, do déficit zero e de toda essa mentira que

estão  colocando.  No  governo  Lula  foram  mais  serviços,  mais  programas  e  mais

contratação de professores.  No governo da presidenta  Dilma isso está  ocorrendo

também. Agora, ela quer contratar mais médicos. Esse dado revela, portanto, o que

está ocorrendo no Estado de Minas Gerais.

Quero prestar rapidamente minha solidariedade aos policiais civis que estão em

greve. A instituição deles se encontra sucateada. Ela está querendo que o governador

do Estado cumpra a sua promessa, a palavra empenhada de aprovar nesta Casa a lei

orgânica, o Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, que possibilitaria a abertura de

concurso público, a convocação de excedentes, no caso dos escrivães, e a ampliação

do  quadro  de  servidores  públicos  da  segurança  pública,  que  está  sucateado  e

estrangulado. Os trabalhadores, realmente, não conseguem prestar serviço eficiente.



306
____________________________________________________________________________

Precisamos de uma polícia moderna. Para isso, precisamos aprovar esse PLC e a lei

orgânica, assim poderemos reestruturar a carreira do policial civil  e do servidor da

segurança pública.

Hipoteco  toda  a  nossa  solidariedade  ao  Sindpol,  ao  Denílson  Martins  e  aos

trabalhadores das Polícias Militar e Civil. Obrigado.

O deputado Rogério Correia* - Vou comentar o pronunciamento do deputado Duarte

Bechir. Ele disse que o PT consegue cargos com “boquinha”. A lei delegada no início

do governo Anastasia criou 7.500 “boquinhas”,  7.500 cargos.  Como ele chama os

cargos de “boquinhas”, foram criadas 7.500 “boquinhas” por lei delegada. Ela nem

passou por aqui. Não é isso? Deve ser.

Enfim, queria agradecer ao presidente e, principalmente, à nossa presidenta Dilma

pelos anúncios que fizeram em Varginha. Com certeza, Minas Gerais se engrandece,

e a presidenta Dilma é sempre bem-vinda, por mais que os tucanos quebrem os bicos

e fiquem nervosos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos vê pela TV Assembleia, trago hoje uma denúncia. Eu a trouxe em

dezembro do ano passado e, posteriormente, a renovei com um conteúdo muito mais

robusto,  no  último  mês  de  junho,  um  pouco  antes  de  encerrarmos  o  processo

legislativo, deputado Neider. Agora, trago a proposta para uma solução. Certamente,

deputado Adelmo, V. Exa., que preside esta sessão neste momento, já sabe de uma

proposta de emenda à Constituição em que temos 35 assinaturas. Precisávamos do

montante de 26 assinaturas para que ela fosse apresentada, mas conseguimos fazer

com que mais deputados abraçassem essa proposta.

Trouxemos a denúncia gravíssima dos supersalários praticados pelo “tribunal  de

injustiça militar” de Minas Gerais, porque ninguém pode chamar aquilo de Tribunal de

Justiça, mas de “tribunal de injustiça militar”. Trouxe a denúncia de uma assessora de

imprensa lotada num cargo de nível técnico, de nível médio, que ganhou, nos últimos

seis meses, deputado Doutor Wilson... O salário de dezembro do ano passado foi

uma pequena bagatela de R$70.000,00,  e  depois,  todos os meses,  na ordem de



307
____________________________________________________________________________

R$42,00,  até  chegar  o  mês  de  março,  em  que  ela  ganhou  R$104.000,00.  Uma

servidora do “tribunal de injustiça militar”. Essa mesma servidora ganhou 104 mil de

salário no mês de março, e aí, nos meses seguintes, continuou ganhando o salário de

42.

Um dos juízes do referido tribunal teve a ousadia - não vou falar outro nome para

não parecer pejorativo - de dizer, em entrevista à rádio “Itatiaia”, que os magistrados

recebem o teto constitucional votado por nós, uma lei estadual em consonância com

os ditames da Constituição da República. Quando se aumenta o salário de ministro

do STF, os desembargadores mandam um projeto a esta Casa para correção de seus

salários,  que  chegam  a  90,25%  do  salário  de  ministro.  Hoje  o  salário  dos

desembargadores de Minas Gerais é de R$25.323,00.

Esse mesmo juiz, que é coronel da reserva da Polícia Militar, disse que, por apenas

dois meses, receberam uma quantia diferente, que são pagamentos eventuais. Essa

mesma pessoa recebeu R$58.000,00 em dezembro e, em março, R$79.000,00. Nos

outros meses, ele disse que tanto ele quanto os demais magistrados da Justiça Militar

e os servidores recebiam os valores do teto, R$25.000,00. Ao olhar o contracheque

desse coronel da reserva, Rúbio Paulino Coelho, vi que em nenhum dos meses ele

recebeu R$25.323,00, ou seja, em todos os meses recebeu acima disso. Logo em

janeiro ele recebeu R$37.000,00, o que contradiz, de forma clara e cristalina, sua fala.

Além  disso,  cada  vez  mais  estamos  tomando  conhecimento  do  cabide  de

empregos. São vários desvios de função policial. Lá deveria haver “x” policiais, mas

está abarrotado de policiais militares, que deveriam estar a serviço da população para

combater o crime no dia a dia.

Então, a denúncia é grave. Enquanto um desembargador em Minas Gerais recebe

R$25.000,00, lá há coronéis que eram da ativa da PM ou juízes do tribunal recebendo

R$58.000,00, R$75.000,00, R$79.000,00; aposentados recebendo R$143.000,00; e

pensionistas recebendo R$125.000,00. Não podemos deixar isso acontecer.

Além  disso,  Sr.  Presidente,  para  a  população  entender  o  cerne  da  nossa

preocupação, vou ler matéria, publicada no jornal  Hoje em Dia, do articulista Celso

Martins, que diz o seguinte: “Excesso de processo atrasa o julgamento de presos em

Minas. O excesso de processos dos juízes no interior do Estado está beneficiando os



308
____________________________________________________________________________

criminosos.  Em  Araguari,  no  Triângulo  Mineiro,  os  criminosos  que  aguardam

julgamento do processo em liberdade só terão a primeira audiência realizada pela

Justiça em agosto de 2016. A demora é causada pelo excesso de processos na única

vara criminal da cidade. São 7.300 processos para apenas uma juíza”.

Bom, o cidadão que está nos acompanhando precisa entender que Araguari é uma

cidade  com  aproximadamente  140  mil  habitantes  e  uma  única  vara  com  7.500

processos. Os sete juízes do Tribunal de Justiça Militar não têm nenhum processo

para julgar. Ou seja, é o dinheiro do contribuinte, do imposto suado que o cidadão

paga, que está sendo jogado fora, deputado Adelmo Carneiro Leão. Por quê? Há

correlação de custo e benefício. Os sete juízes recebem um salário bem mais alto do

que recebem os ministros do STF, mas deveriam obedecer ao teto. Qualquer agente

público, agente político, só pode receber o que a lei determina. E é lei, não é portaria,

resolução, memorando, ou, como dizia Celso Antônio Bandeira de Mello, quejandos.

Isso  não  pode.  Tem  de  ser  o  que  está  previsto  na  lei,  nos  arts.  37  e  39  da

Constituição da República.

Imagine, deputados Adelmo Carneiro Leão e Rômulo Viegas, são 7.300 processos

na mão de uma única juíza em Araguari, enquanto no Tribunal de Justiça Militar não

se julgam 800 processos por mês, e são sete juízes. Ou seja, o dinheiro que está

sendo pago deveria ser investido no Tribunal de Justiça para criar mais varas, para

melhorar a questão logística da própria Justiça e aumentar o número de juízes para

atender ao jurisdicionado em todo o Estado.

Portanto, essa é a nossa proposta, deputado Adelmo. Já colhemos 35 assinaturas

para  extinguir  o  Tribunal  de  Justiça  Militar.  Neste  momento,  estamos  fazendo  a

apresentação dessa PEC. V. Exa. foi um dos primeiros a assinar o documento. Os

deputados Rômulo Viegas, Ulysses Gomes e Rogério Correia também o assinaram.

Para onde irá o dinheiro? Para o Tribunal de Justiça comum, para que mais juízes

sejam admitidos através de concurso, mas sem ganhar R$70.000,00, R$80.000,00.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, o presidente desta Casa, deputado Dinis Pinheiro,

deixou claro que também não compactua com o que está acontecendo. A sua posição

é muito firme.  Iremos protocolar  a proposta em instantes. Para tanto,  solicito  aos

assessores da Mesa que providenciem a tramitação dessa PEC o mais rapidamente



309
____________________________________________________________________________

possível, para que seja criada a comissão especial e dado um “basta” a essa injustiça

que não corresponde ao desejo do cidadão.

Encerrando,  Sr.  Presidente,  quero  dizer  que  a  CPI,  que  tramitará

concomitantemente,  já  tem 26 assinaturas,  ou  seja,  o  número  necessário.  Sendo

assim,  teremos também uma comissão parlamentar  de inquérito  para investigar  o

pagamento irregular. Deputado Adelmo, os juízes estão recebendo diárias!. Perguntei

aos advogados que trabalham em meu gabinete: “A Justiça Militar de 1º grau fica em

Belo Horizonte, localizada a 10 quarteirões da Assembleia. O Tribunal de Justiça fica

no mesmo prédio. Os juízes estão recebendo diária para fazer o que no interior?”.

Verificando  o  site do  tribunal,  descobrimos  um  escárnio:  os  juízes  foram  fazer

palestras em batalhões da Polícia Militar do interior. Isso é um desrespeito. Como um

coronel  que  é  juiz  de  um  tribunal  recebe  diária  para  viajar  para  o  interior,  não

existindo Justiça Militar no interior? Ou seja, isso é um flagrante desrespeito à lei e

merece ser investigado por esta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Sei que o seu partido dará uma enorme colaboração

a essa comissão especial, para que tenha andamento o mais rapidamente possível e

possamos dar um “basta” no Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência  informa  ao  Plenário  que  foi  recebido,  na  39ª  Reunião  Ordinária,

realizada em 13/6/2013,  ofício  do Partido Social  Cristão  -  PSC -,  comunicando a

desfiliação do deputado Antônio Carlos  Arantes.  O referido ofício foi  publicado no

Diário do Legislativo do dia 15/6/2013.

Em razão do comunicado feito pelo PSC e no uso da atribuição que lhe conferem
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os incisos III e XIX do art. 82, c/c os arts. 48 e 49 do Regimento Interno, a presidência

decide  tornar  sem  efeito  a  designação  do  citado  parlamentar  para  atuar  como

membro efetivo da Comissão de Ética.

Mesa da Assembleia, 7 de agosto de 2013.

Adelmo Carneiro Leão, 3º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

seja o  Projeto  de  Lei  nº  4.342/2013,  do deputado Luiz  Henrique,  desanexado do

Projeto de Lei nº 725/2011, do deputado Gilberto Abramo, uma vez que, na data da

anexação, o Projeto de Lei nº 725/2011 já havia se transformado em norma jurídica.

Sendo  assim,  a  presidência  encaminha  o  Projeto  de  Lei  nº  4.342/2013  às

Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira para

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

Mesa da Assembleia, 7 de agosto de 2013.

Adelmo Carneiro Leão, 3º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que, em decorrência da promulgação da Emenda

à Constituição Estadual nº 91, de 17/7/2013, a votação das matérias não elencadas

no art. 63 da referida Carta ou que não exijam quórum especial para sua apreciação

será realizada pelo processo simbólico.

Designação de Comissões

O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 55/2013, do deputado

Sargento Rodrigues e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 53 da Constituição do

Estado. Pelo BTR: efetivos: deputados João Leite e Lafayette de Andrada; suplentes:

deputados  Luiz  Henrique  e  Luiz  Humberto  Carneiro;  pelo  BAM:  efetivo:  deputado

Romel  Anízio;  suplente:  deputado  Braulio  Braz;  pelo  Bloco  Minas  Sem  Censura:

efetivo: deputado Sávio Souza Cruz; suplente: deputado Rogério Correia; pelo PDT:

efetivo:  deputado Tenente Lúcio;  suplente:  deputado Carlos  Pimenta.  Designo.  Às

comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
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sobre a Indicação nº 77/2013, do Nome do Auditor Gilberto Pinto Monteiro Diniz para

o Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Pelo BTR:

efetivos: deputados Rômulo Viegas e Duarte Bechir; suplentes: deputada Ana Maria

Resende e deputado Luiz Henrique; pelo BAM: efetivos: deputados Romel Anízio e

Inácio Franco; suplentes: deputados Anselmo José Domingos e Tiago Ulisses; pelo

Bloco Minas Sem Censura:  efetivo: deputado Ulysses Gomes;  suplente:  deputado

Adalclever Lopes. Designo. Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 78/2013, do Nome do Sr. José Murilo Resende para o Cargo de

Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.

Pelo BTR: efetivos: deputados Fabiano Tolentino e Doutor Wilson Batista; suplentes:

deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Luiz  Humberto  Carneiro;  pelo  BAM:  efetivos:

deputado  Duilio  de  Castro  e  deputada  Rosângela  Reis;  suplentes:  deputados

Marques  Abreu  e  Rômulo  Veneroso;  pelo  Bloco  Minas  Sem  Censura:  efetivo:

deputada Maria Tereza Lara; suplente: deputado Tadeu Martins Leite.  Designo. Às

comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 79/2013, do Nome do Sr. Fernando Antônio Costa Iannotti para o

Cargo de Diretor-Geral  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado de Minas

Gerais - Deop. Pelo BTR: efetivos: deputados Luiz Humberto Carneiro e Zé Maia;

suplentes:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  deputada  Luzia  Ferreira;  pelo  BAM:

efetivo: deputado Inácio Franco; suplente: deputado Anselmo José Domingos; pelo

Bloco Minas Sem Censura: efetivos: deputados Adalclever Lopes e Paulo Guedes;

suplentes: deputados Ivair Nogueira e Durval Ângelo. Designo. Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 80/2013, do Nome da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de

Assis para o Cargo de Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -

Jucemg.  Pelo  BTR:  efetivos:  deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Gustavo  Corrêa;

suplentes: deputados Lafayette de Andrada e Zé Maia; pelo BAM: efetivo: deputado

Marques Abreu; suplente: deputado Duilio de Castro; pelo Bloco Minas Sem Censura:

efetivo:  deputado  Ivair  Nogueira;  suplente:  deputado  Leonídio  Bouças;  pelo  PDT:
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efetivo: deputado Carlos Pimenta; suplente: deputado Gustavo Perrella. Designo. Às

comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 81/2013, do Nome do Sr.  Alexandro Moks do Carmo para o

Cargo de Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter. Pelo

BTR:  efetivos:  deputado  Luiz  Henrique  e  deputada  Luzia  Ferreira;  suplentes:

deputados  Fred  Costa  e  Glaycon  Franco;  pelo  BAM:  efetivos:  deputados  Romel

Anízio  e  Anselmo  José  Domingos;  suplentes:  deputados  Inácio  Franco  e  Juarez

Távora; pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivo: deputado Rogério Correia; suplente:

deputado Almir Paraca. Designo. Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial Para Emitir Parecer

Sobre a Indicação nº 82/2013, do Nome do Sr. Júlio Cézar de Andrade Miranda para

o Cargo de Presidente da Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV Minas. Pelo

BTR:  efetivos:  deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Gustavo  Valadares;  suplentes:

deputados Luiz Humberto Carneiro e Leonardo Moreira; pelo BAM: efetivo: deputado

Tiago Ulisses;  suplente:  deputado Romel Anízio;  pelo  Bloco Minas Sem Censura:

efetivos:  deputados  Elismar  Prado  e  Vanderlei  Miranda;  suplentes:  deputados

Pompílio Canavez e Ivair Nogueira. 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  5.283 a 5.286/2013,

da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  5.287/2013,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 20ª Reunião

Ordinária,  em 6/8/2013,  dos Requerimentos nºs  5.138  e 5.151/2013,  do deputado

Cabo Júlio; de Minas e Energia - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 6/8/2013,

dos  Requerimentos  nºs  5.015  a  5.019,  5.021  e  5.022/2013,  da  Comissão

Extraordinária das Águas; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 15ª Reunião

Ordinária,  em  6/8/2013,  do  Requerimento  nº  5.139/2013,  do  deputado  Carlos
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Henrique (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI do

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos deputados Dilzon Melo, Gustavo

Corrêa, Juarez Távora, Tiago Ulisses e Ulysses Gomes e outros em que solicitam a

convocação de reunião especial para homenagear a Organização Internacional do

Café  pelos  50  anos  de sua fundação,  e  Mário  Henrique Caixa  e  outros  em que

solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Clube Atlético Mineiro

pela conquista da Copa Libertadores da América de 2013.

Discussão e Votação de Indicações

O presidente - Indicação nº 69/2012, do Nome do Sr. Antônio Mauricio Fortini para

compor a Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de Água e  de  Esgotamento  Sanitário  do  Estado de Minas  Gerais  -  Arsae-MG.  A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação nº 70/2013, do Nome do Sr. Fábio Caldeira Castro Silva para o Cargo de

Ouvidor-Geral do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome.  Em

discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação nº 71/2013, do Nome do Sr. Bertholdino Apolônio Teixeira Júnior para o

Cargo de Diretor-Geral da Autarquia Instituto Estadual de Florestas - IEF. A Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação nº 72/2013, do Nome da Sra. Mônica Maria Teixeira Coelho para o Cargo

de Ouvidora-Geral Adjunta do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação do

nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, não há quórum para a continuação

dos trabalhos. Não há sequer 26 deputados em Plenário. Presidente, a Proposta de
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Emenda à Constituição nº  55, da qual  sou o primeiro signatário,  assinada por  67

deputados, prevê o corte do salário de deputado que não comparecer a reuniões

ordinárias, que são aquelas, deputado Adelmo Carneiro Leão, a que o deputado é

obrigado a comparecer para debate e votação. V. Exa. pode verificar, de plano, que

não há sequer 26 deputados para continuar o debate. Agora, tomamos conhecimento

de que foi nomeada a comissão. V. Exa. fez a leitura. Esperamos que os deputados

João Leite, Lafayette de Andrada, Tenente Lúcio, que é do meu partido, Romel Anízio

e Antônio Carlos Arantes possam se pronunciar  o mais rapidamente possível.  No

momento em que começar a descontar no salário do deputado, com certeza esse

Plenário estará repleto de parlamentares, daqueles que realmente querem ajudar os

demais que carregam o piano aqui. Temos um conjunto de deputados que todos os

dias estão aqui votando. E essa proposta vem exatamente nessa direção. Não temos

aqui, presidente, número para votar. Aprovamos a PEC com o fim do voto secreto,

portanto todos os votos aqui são nominais. Se V. Exa. fizer a chamada, não haverá

quórum.  Faço  um  apelo  a  V.  Exa.  para,  em  cumprimento  ao  nosso  Regimento,

encerrar a reunião de plano.

O deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, solicito recomposição de quórum.

O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Doutor Wilson Batista) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 13 Deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O presidente - A presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a especial

de  amanhã,  dia  8,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de  convocação,  e  para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.703/2013
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação de Amigos do Município de Araxá - Aama -, com sede

no Município de Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.703/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amigos do Município de Araxá - Aama -, 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.  36,  que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 41, que, na hipótese

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

legalmente constituída e detentora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.703/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio de Castro - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.771/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública o Clube das Mães de Aricanduva - CMA -, com sede no Município de

Aricanduva.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  22/2/2013 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.771/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube das Mães de Aricanduva - CMA -, com sede no Município de Aricanduva.

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 dirigentes,  conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  35,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de  sua dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  outro  órgão

público.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.771/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio de Castro - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.232/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Cultural, Artística e Esportiva Projetar, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/6/2013 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 4.232/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural, Artística e Esportiva Projetar, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 13, parágrafo

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

no  art.  34,  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, preferencialmente,

com o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.232/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Duilio

de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 532/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De iniciativa do Deputado Sargento Rodrigues e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.874/2007, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a proibição de

realização de eventos de música eletrônica, conhecidas como “raves”,  ou eventos

semelhantes, no Estado de Minas Gerais.

No 1º  turno,  a  proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de Constituição  e

Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Nos termos regimentais, o projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social emitiu parecer

sobre a matéria, opinando por sua aprovação na forma do referido substitutivo, com

as Emendas nºs 1 a 3, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 547/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, por

tratar de medida semelhante.

Fundamentação

O projeto sob análise tem por escopo proibir a realização das “raves” ou eventos

semelhantes no Estado, considerando “raves” o tipo de festa que ocorre em galpões,

sítios ou terrenos sem construção, com música eletrônica e de longa duração.
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Argumenta o autor que a proposição “visa a atender aos ditames legais e coibir a

prática do uso indevido de drogas nos referidos eventos que, além de constituírem

ilícito  penal,  interferem na qualidade de vida dos jovens e na  sua relação com a

comunidade à qual pertencem”.

Embora as festas “raves” e outras do gênero, como os bailes “funks”, sejam eventos

que se caracterizam como espaços de lazer, admite-se que se tornaram, por vezes,

lugares propícios para o uso indevido de drogas e para o confronto violento entre

grupos. Entretanto, como bem analisou a Comissão de Constituição e Justiça, para

coibir  o  consumo de drogas nesses  eventos,  a  proibição deveria ser  estendida  a

todas as festas e eventos realizados no Estado, o que é impraticável.

Em  seu  douto  parecer,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  pondera  que  a

proposição original, ao proibir a realização de eventos do gênero no Estado, “esbarra

nas limitações impostas pelos princípios tutelares da liberdade individual, assegurada

constitucionalmente”.  No entanto,  considerando  a preocupação  do autor  quanto  à

segurança  pública,  notadamente  a  preservação  da  ordem  pública,  a  comissão

entendeu por bem apresentar o Substitutivo nº 1, que visa a regularizar a segurança

dos eventos denominados “raves”, bailes “funks” ou similares.

A seu turno, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, atentando-

se às notas técnicas elaboradas pelas Secretarias de Estado de Ação Social e de

Cultura, formuladas a seu requerimento, resolveu por bem apresentar três emendas

ao Substitutivo nº 1, por razões que a seguir esclarecemos.

Relata  a  comissão  de  mérito  que,  assim  como  a  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, as secretarias entendem que a proposição na forma original atenta contra o

princípio da liberdade individual, assegurado, de forma ampla e genérica, no “caput”

do art. 5º da Constituição da República de 1988. A liberdade tomada em sua mais

ampla acepção compreende não só a liberdade física, de locomoção, mas também a

liberdade de crença, de convicções, de expressão de pensamento, de reunião, de

associação,  etc.  Dessa  forma,  as  notas  técnicas  opinam  pela  inviabilidade  da

tramitação da proposição sob comento na sua forma original, por incorrer em vício de

inconstitucionalidade.

Com relação ao Substitutivo nº 1, os técnicos manifestaram-se favoráveis à sua
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aprovação, uma vez que ele visa à adequação do conteúdo da proposta original ao

princípio constitucionalmente garantido da liberdade individual, retirando a vedação,

mas impondo limitações  à  realização dessas  festas.  Contudo,  sugeriram algumas

alterações.

A primeira delas é a substituição, no art. 1º do substitutivo, das expressões bailes

“funks” ou festas “raves” por festas de caráter independente e de longa duração, de

modo a deixar a norma ainda mais abrangente, independentemente do gênero ou do

estilo  da  programação.  Contudo,  a  comissão  entendeu  que  esse  termo  é

demasiadamente amplo e vago, podendo abranger outros tipos de eventos que não

seriam objeto da proposição. Para evitar que isso ocorra, seria necessário conceituar

no corpo da lei o que seriam “festas independentes”, bem como “longa duração” e, ao

fazê-lo,  haveria  o  risco  de  se  deixar  de  fora  diversos  eventos  que  não  se

enquadrariam  nos  conceitos  estabelecidos.  Concluiu  a  comissão  que  os  termos

utilizados no substitutivo são mais apropriados e devem ser mantidos por serem de

domínio público.

No concernente  à  segunda  sugestão,  concordou  com  a  supressão  dos  dizeres

“quando  necessário”  no  inciso  II  do  art.  2º,  uma  vez  que  constitui  ressalva  à

obrigatoriedade imposta pelo “caput desse artigo”, o que proporciona mais segurança

às festas.

No entanto, a comissão não concordou com a supressão do art. 6º, que estipula

para  esses  eventos  a  duração  máxima  de  12  horas,  pois  considera  importante

delimitar a duração desses eventos. Por fim, entendeu válida a ressalva de que as

penalidades  previstas  no  art.  7º  impostas  aos  infratores  da  lei  não  excluem  as

sanções cíveis e penais cabíveis.

Além  de  acatar  tais  sugestões,  a  comissão  propôs  algumas  alterações  ao

Substitutivo nº 1, a saber: 1) definir o valor da multa prevista no inciso I do art. 7º em

50.000  Ufemgs  (cinquenta  mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),

conforme previsto no projeto de lei original; 2) acrescentar parágrafo único também

ao art. 7º, estabelecendo que, na falta de identificação dos organizadores do evento,

a  multa  prevista  deve ser  aplicada ao proprietário  do  imóvel  onde  se  realizou  o

evento,  como previsto no projeto original;  e,  3)  acrescentar  o inciso III  ao art.  2º,
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determinando a exigência de  alvará  emitido  pela prefeitura  do município  onde se

realizará o evento.

A fim de incorporar todas essas alterações, a comissão de mérito apresentou 3

emendas ao Substitutivo nº 1, com as quais concordamos.

Por  fim  a  mesma  comissão  ressalta  que  "a  segurança  pública  é  uma  das

responsabilidades  precípuas  do  Estado,  e  sua  manutenção  deve  contar  com  a

colaboração de todos. Uma legislação que regularize a realização de eventos dessa

natureza,  com  organizadores  responsáveis  e  legalmente  constituídos,  com

infraestrutura adequada e com a prévia ciência dos órgãos públicos pertinentes, será

uma  medida  importante  para  a  juventude  usufruir  de  maneira  saudável  desses

espaços de lazer".

Neste ponto, cabe esclarecer que o relator reconhece que o Substitutivo nº 1 torna

o projeto original desprovido de vício de natureza jurídica e que as emendas que a ele

foram apresentadas efetivamente aprimoram a matéria e, por isso, são oportunos.

No que concerne à estrita competência desta Comissão, nos termos do art. 102,

inciso VII, alínea "d", do Regimento Interno, qual seja analisar pretensa repercussão

financeira  das  proposições,  cumpre-nos  observar  que,  tanto  o  projeto  na  forma

original  quanto  seus  substitutivos  não  acarretam  impacto  nas  contas  públicas  e,

consequentemente,  não  afetam  a  execução  da  lei  orçamentária  do  Estado,  pois

tratam de estabelecer obrigação de particular frente ao poder público.

De resto, cumpre-nos esclarecer que o Projeto de Lei nº 547/2011, de autoria do

deputado Célio  Moreira e anexado à proposição sob comento,  trata a matéria de

forma  similar,  apresentando,  contudo,  contribuições  que  foram  incorporadas  ao

Substitutivo  nº  1.  Dessa forma,  as  considerações  deste  parecer  lhe  são  também

aplicáveis.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 532/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.
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Jayro Lessa, presidente - Ulysses Gomes, relator - Adalclever Lopes - Sebastião

Costa - Glaycon Franco - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.036/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  deputado Leonardo Moreira,  o  projeto em epígrafe,  resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.747/2007,  dispõe  sobre  a  prestação  de

serviços de manobra e guarda de veículos e dá outras providências.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foram anexados à proposição

os Projetos de Lei nºs 1.405/2011, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº

4.011/2009, e 1.672/2011.

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.

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 pauta apresenta as seguintes disposições a serem observadas

pelas  empresas  prestadoras  de  serviços  de  manobra  e  guarda  de  veículo:  estar

regularmente  constituída;  possuir  local  adequado  para  o  estacionamento  dos

veículos; apresentar relatório de impacto de vizinhança; celebrar seguro; emitir recibo;

e apresentar declaração do representante legal do estabelecimento contratante de

anuência  com  a  prestação  dos  serviços.  Ela  deverá  também  verificar  a  eventual

pontuação adquirida pelos manobristas em virtude de infrações ao Código de Trânsito

Brasileiro, bem como fornecer ao cliente declaração com o nome do motorista infrator

e o respectivo número da Carteira Nacional de Habilitação. Os motoristas deverão
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estar devidamente registrados, uniformizados e identificados e ser habilitados para a

condução  de  veículos  na  categoria  profissional  B.  Ademais,  a  empresa  deverá

informar  o  valor  cobrado  pelos  serviços,  o  endereço  onde  os  veículos  serão

estacionados,  o  valor  do  seguro  e  o  número  de  vagas  que  o  estacionamento

comporta. Além disso, o projeto estabelece a vedação do uso de via pública para o

estacionamento dos veículos e a colocação de material destinado a reservar vagas

ou limitar o tráfego de veículos e, também, a responsabilidade solidária por quaisquer

danos entre a empresa prestadora dos serviços e os estabelecimentos contratantes.

Por fim, dispõe que os estabelecimentos deverão obter autorização para embarque e

desembarque  de  passageiros  em  via  pública,  bem  como  providenciar  a

correspondente sinalização. No que se refere às sanções pelo descumprimento das

citadas regras, o projeto determina desde o recolhimento do material de divulgação

até o fechamento da empresa e do estabelecimento contratante.

O  autor  justifica  o  projeto  pelo  fato  de  ele  proporcionar  garantia  e  conforto  ao

consumidor,  preservando  sua  qualidade  de  vida.  Segundo  ele,  a  proposição

contribuirá para um trânsito mais seguro e disciplinado, com responsabilização dos

prestadores do serviço em caso de condução do veículo em via pública e integração

do serviço de manobrista ao contexto urbano atual. Ademais, a proposta de tornar a

empresa  prestadora  do  serviço  e  o  estabelecimento  contratante  solidariamente

responsáveis fará com que aumentem os cuidados com contratação, manutenção,

fiscalização e aprimoramento dos funcionários.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirmou  que  a  proposição  se  insere  em

diversos campos de competência e que vários dispositivos extrapolam a competência

legislativa  dos  estados  federados,  invadindo  ora  a  competência  federal,  ora  a

municipal. Assim, apresentou o Substitutivo nº 1, o qual acolhemos, a fim de ajustar a

proposição aos preceitos constitucionais.  Sobre os projetos anexados,  a comissão

concluiu pela sua inviabilidade.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou que a proposição

encontra pleno amparo no Código de Defesa do Consumidor. Ela constatou que a

adoção das medidas propostas vai ao encontro dos interesses dos consumidores,

que  ficarão  mais  protegidos  quando  entregarem  seus  veículos  às  empresas
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responsáveis  pela  guarda,  uma vez que,  no  caso de furto ou  dano,  eles  terão a

certeza de que serão ressarcidos. Trata-se de uma regra benéfica ao consumidor,

haja  vista  que  muitas  empresas  prestadoras  desses  serviços  não  dispõem  de

patrimônio com o qual possam responder no caso de dano ou furto de veículos sob

sua responsabilidade. Já sobre os projetos anexados, a comissão também opinou

pela sua inviabilidade.

No  âmbito  da  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, qual seja a análise da repercussão financeira da proposição, esta deve

ser vista sob dois aspectos: repercussão financeira da medida nos cofres públicos e

repercussão financeira do projeto na sociedade, ou seja, o custo social.

Em relação ao primeiro aspecto, de plano, constata-se que não há repercussão nos

cofres públicos, visto que a proposição dispõe sobre matéria do setor privado. Já no

que diz respeito ao custo social, entendemos que é baixa a despesa decorrente do

projeto  nos  termos  do  Substitutivo  nº  1  (que  prevê  tão  somente  a  obrigação  de

contratação de seguro para os veículos sob a responsabilidade da empresa), em face

dos amplos e mencionados benefícios da medida e, em especial, diante do fato de

que as empresas prestadoras de serviços comumente não dispõem de patrimônio

com  o  qual  possam  responder  no  caso  de  dano  ou  furto  de  veículos  sob  sua

responsabilidade, como bem ponderou a comissão que nos antecedeu. Ademais, são

recorrentes matérias na mídia sobre esses problemas. Destarte, a proposição não

encontra óbice no que tange ao aspecto da sua repercussão financeira na sociedade.

Em relação aos projetos apensados, conforme a Decisão Normativa da Presidência

nº 12, 4/6/2003, manifestamos nosso entendimento pela procedência, nos termos do

Substitutivo nº 1, por razões de analogia e coerência.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.036/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Jayro Lessa, presidente -  Adalclever Lopes,  relator  - Sebastião Costa -  Glaycon

Franco - Ulysses Gomes - Romel Anízio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.731/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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. A seguir, a

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte examinou a matéria e também

opinou por sua aprovação, também na forma apresentada.

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, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por escopo 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  mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  - Ufemgs  -,  aplicada  em  dobro  na

hipótese de reincidência, e cassação da inscrição estadual, caso o centro comercial

seja contribuinte.

O autor do projeto argumenta que a cobrança de taxa para utilização de banheiros

em centros comerciais configura prática lesiva aos interesses do consumidor. Além

disso, ressalta que as dependências dos “shopping centers” são espaços públicos por

onde  circulam  diariamente  milhares  de  pessoas  e,  por  isso,  a  referida  cobrança

sobrepõe-se  ao  interesse  meramente  econômico,  atentando  contra  a  dignidade

humana.
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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. Esclareceu essa 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",  e  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". Ainda

segundo a  comissão,  não  se  pode olvidar  "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)".

Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, procedendo

ao exame de mérito, ressaltou que está de acordo com essas considerações finais da

Comissão de Constituição e Justiça. Também 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.

No que tange ao exame de pretensa repercussão financeira da proposição, objeto

de análise desta comissão, cumpre-nos observar que o projeto sob comento não gera

impacto no erário e, portanto, não afeta a execução da lei orçamentária do Estado,

pois  trata  de  estabelecer  tão  somente  obrigação de  particulares  diante  do  poder

público.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.731/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Adalclever Lopes - Sebastião

Costa - Glaycon Franco - Romel Anízio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.203/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De iniciativa da deputada Liza Prado, o projeto em epígrafe "regulamenta o uso de

canetas 'laser', proibindo sua venda para menores de dezoito anos e seu uso por

estes no Estado, e dá outras providências”.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Procedendo ao exame de mérito da matéria,  a Comissão de Segurança Pública

emitiu parecer opinando por sua aprovação na forma do referido substitutivo com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 2.420/2011, por tratar de matéria assemelhada.

Fundamentação

A proposição sob análise estabelece que as canetas ou apontadores “laser”, cuja

potência não pode exceder 1mW, serão usados exclusivamente para exibir, mostrar

ou apontar em aulas ou palestras expositivas e atividades afins. Dispõe, ainda, que é

responsabilidade dos fabricantes a apresentação de informações claras e precisas

sobre a forma correta de  uso e os  riscos do uso indevido  desses equipamentos.

Ademais, o projeto proíbe a venda de tais equipamentos a menores de 18 anos e

estabelece as penalidades nas hipóteses de descumprimento das disposições da lei.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar os aspectos constitucionais da

matéria, ressaltou não vislumbrar óbice jurídico quanto à sua iniciativa, uma vez que o

projeto não se encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa previstas

no art. 66 da Constituição do Estado. Além disso, não encontrou impedimento no que

se refere à competência material do Estado para legislar sobre a matéria, pois é sua
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competência  legislar  concorrentemente  sobre  a  proteção  e  defesa  da  saúde.

Argumentou,  ainda,  que,  nos termos do art.  144 da Constituição da República,  a

segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio.

No entanto, considerou necessário apresentar ao projeto o Substitutivo nº 1, que,

visando à eficácia da medida e ao atendimento dos preceitos de técnica legislativa,

incorpora dispositivos do projeto de lei que lhe foi anexado.

Eis, na íntegra, o texto desse substitutivo:

"Art. 1º - O uso de canetas ou apontadores laser que perturbe a tranquilidade ou

coloque em risco  a segurança ou a  saúde das  pessoas fica sujeito  às  seguintes

penalidades:

I - apreensão dos equipamentos;

II - multa de dez a cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -,

conforme dispuser regulamento.

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

A seu turno, a Comissão de Segurança Pública ressaltou que esses dispositivos

que emitem raios “laser” acabaram se tornando verdadeiros itens de entretenimento,

uma  vez  que  possuem  custo  acessível  e  fácil  disponibilidade  de  compra  em

“shoppings”  populares  ou  mesmo  em  bancas  de  vendedores  ambulantes.  Essa

comissão ressaltou que muitos desses equipamentos possuem elevado alcance do

feixe luminoso, o que causa curiosidade nas pessoas, principalmente em jovens e

crianças. Além de poder causar danos gravíssimos à visão, esses dispositivos têm

sido usados de forma perigosa e irresponsável,  em brincadeiras, jogos de futebol,

“shows”, etc, podendo, até mesmo, representar risco para a segurança de voos de

aeronaves.

Dessa forma, concluiu a comissão de mérito que "a proposição em exame é bem-

vinda, na medida em que investe o Estado de poder de polícia administrativa para

coibir  transtornos  decorrentes  do  uso  indevido  de  canetas  “laser”.  Ressalta,  no

entanto, a necessidade de aperfeiçoar o Substitutivo nº 1 mediante a apresentação da

Emenda nº 1, que, visando a coibir transtornos decorrentes do uso indevido de caneta
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“laser”,  torna  expressamente  proibido  o  porte  desse  tipo  de  caneta  e  de  objetos

similares em arenas esportivas, estádios de futebol, ginásios, casas de espetáculos e

estabelecimentos afins.

No que concerne ao exame de impacto financeiro decorrente da proposição sob

comento,  cumpre-nos  esclarecer  que,  por  tratar  tão  somente  de  estabelecer

obrigação de particulares em face do poder público, não acarreta impacto no erário e,

consequentemente, não afeta a realização da Lei Orçamentária do Estado.

De resto, não obstante o relator considere oportunos os aprimoramentos oferecidos

à  proposição,  entende  por  bem  apresentar  o  Substitutivo  nº  2,  que  acolhe  as

sugestões apresentadas e aprimora o projeto no que se refere à técnica legislativa.

Conclusão

Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.203/2011 na forma do Substitutivo nº 2, abaixo apresentado.

Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  ficam  prejudicados  o  Substitutivo  nº  1,

oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nº 1, que lhe foi

apresentada pela Comissão de Segurança Pública.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a utilização de canetas e apontadores “laser” no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido o uso de caneta “laser” e objetos similares que perturbe a

tranquilidade ou coloque em risco a segurança ou a saúde das pessoas.

Art. 2º - Fica vedado o porte dos equipamentos a que se refere o art. 1º em arenas

esportivas, estádios de futebol, ginásios, casas de espetáculos e estabelecimentos

afins.

Art.  3º  -  O descumprimento do disposto nesta lei  sujeita  o infrator às seguintes

penalidades:

I - apreensão dos equipamentos;

II - multa de 10 Ufemgs (dez Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 100

(cem) Ufemgs, conforme dispuser regulamento.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.
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Jayro Lessa, presidente -  Adalclever Lopes,  relator  - Sebastião Costa -  Glaycon

Franco - Ulysses Gomes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.371/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Doutor  Viana,  a  proposição  em  epígrafe  “proíbe  a

propaganda de produtos que contenham agrotóxicos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 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 determina que as empresas que produzem agrotóxicos

ou afins no território do Estado ficam proibidas de divulgar qualquer tipo de material

com propaganda de produtos que contêm riscos ao meio ambiente, ao homem e aos

animais. Essa vedação abrange a divulgação por meio de revistas, jornais, panfletos,

emissoras de rádio e televisão, bem como por qualquer outro meio de comunicação

que tenha por finalidade propagar a venda dos mencionados produtos.

O projeto define agrotóxico ou afins como “os produtos e os agentes de processos

físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção agrícola”.

Além  disso,  veda  a  propaganda  de  agrotóxicos  que  contenham  clorados  ou

organoclorados,  clorofosforado,  fosforados  ou  organofosforados,  piretroides,

herbicidas,  fungicidas  e  carbonatos  e  determina  que  os  estabelecimentos  que

comercializam tais produtos deverão retirar todo o material de propaganda existente

em suas partes internas e externas. A proposição atribui competência às Secretarias

de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável e de Saúde para fiscalizarem o cumprimento da lei.

Finalmente,  o  projeto  estabelece  penalidades  administrativas  aos  produtores  e

estabelecimentos  que  comercializam  agrotóxicos,  em  caso  de  inobservância  das
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disposições  da  norma.  As  punições  previstas  para  os  produtores  começam  pela

advertência e terminam na cassação do cadastro do produto propagado, ao passo

que as consequências jurídicas cominadas aos estabelecimentos principiam com a

pena de advertência e culminam na apreensão do material.

Quanto ao produto da arrecadação das multas e taxas decorrentes do exercício do

poder de polícia e da prestação de serviços relacionados com a fiscalização da lei, o

projeto determina que tais valores serão recolhidos ao órgão executor como receita

orçamentaria  e  poderá  ser  utilizado  no  custeio  da  expansão  da  estrutura

governamental.

Apesar  da  preocupação  do  autor  com  a  propaganda  de  produtos  que  contêm

agrotóxicos  e  dos  riscos  causados  à  saúde  e  ao  meio  ambiente,  a  proposição

reveste-se de vício insanável de constitucionalidade, conforme demonstraremos ao

longo desta fundamentação.

Como se sabe,  o  sistema federativo  brasileiro  caracteriza-se  pela  repartição de

competências  entre  as  entidades  político-administrativas  (União,  estados,  Distrito

Federal e municípios), todos autônomos nos termos da Constituição da República. As

competências da União e dos municípios estão elencadas no Texto Constitucional, de

forma indicativa, ao passo que as atribuições dos estados são de natureza residual

ou  remanescente,  cabendo  a  estes  as  matérias  que  não  forem  reservadas  aos

demais entes políticos. O critério básico para a distribuição de competências entre as

entidades políticas é o da predominância do interesse, cabendo à União os assuntos

de interesse nacional, aos estados as matérias de interesse regional e aos municípios

os  assuntos  de  interesse  local.  Assim,  a  repartição  de  competências  entre  as

coletividades regionais constitui o cerne da federação brasileira, uma vez que cada

entidade política é dotada de competências próprias, sejam de natureza legislativa,

sejam de natureza administrativa. Segundo essa concepção, a entidade que desfruta

de  competência  constitucional  para  editar  normas  jurídicas  sobre  determinada

matéria também goza da prerrogativa para a prestação de serviços públicos.

A Constituição Federal arrola, no art. 22, as matérias de competência legislativa

privativa da União, entre as quais se destaca a edição de regras que versam sobre

propaganda comercial, nos termos do inciso XXIX. Essa atribuição privativa afasta a
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possibilidade jurídica de outras entidades federadas legislarem sobre essa matéria,

salvo  autorização  expressa  prevista  em  lei  complementar  federal,  conforme

estabelece  o  parágrafo  único  do  citado  art.  22.  Assim,  enquanto  não  ocorrer  a

exceção prevista nesse dispositivo constitucional, cabe à União - e somente a ela - a

edição de normas sobre o tema.

Ainda no plano constitucional, é oportuno trazer à colação o comando do § 3º, II, e

do § 4º do art. 220 da mencionada Carta Política. Aquele atribui a lei federal dispor

sobre  os  meios  legais  que garantam à  pessoa e  à  família  a  possibilidade de se

defenderem da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos

à saúde e ao meio ambiente. Este determina que “a propaganda comercial de tabaco,

bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições

legais,  nos  termos  do  inciso  II  do  parágrafo  anterior,  e  conterá,  sempre  que

necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso”.

Verifica-se, portanto, que o ordenamento constitucional brasileiro é explícito quanto

à competência da União para disciplinar a matéria por meio de lei, fato que, por si só,

exclui a competência dos estados e municípios.

No plano infraconstitucional, vige a Lei Federal nº 7.802, de 1989, que dispõe sobre

a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o

armazenamento,  a  comercialização,  a  propaganda  comercial,  a  utilização,  a

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a

classificação,  o  controle,  a  inspeção  e  a  fiscalização  de  agrotóxicos,  seus

componentes e afins e dá outras providências. O art. 8º dessa lei determina que a

propaganda comercial  de agrotóxicos, em qualquer  meio de comunicação,  deverá

conter  clara  advertência  sobre  os  riscos do  produto  à  saúde e  estabelece vários

procedimentos a serem observados. O art. 7º, por sua vez, condiciona a venda de

produtos  que  contenham  agrotóxicos  em  todo  o  território  nacional  à  exibição  de

rótulos  próprios  e  bulas,  redigidos  em  português,  os  quais  conterão  informações

básicas sobre tais produtos. A referida lei de que se cogita foi regulamentada pelo

Decreto nº 4.074, de 2002.

Ainda no plano normativo infraconstitucional, cabe citar a Lei Federal nº 9.294, de

1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros,
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bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do §

4º do art. 220 da Constituição Federal. O art. 8º da mencionada lei prescreve que “a

propaganda  de  defensivos  agrícolas  que  contenham  produtos  de  efeito  tóxico,

mediato  ou  imediato,  para  o  ser  humano,  deverá  restringir-se  a  programas  e

publicações dirigidas aos agricultores e pecuaristas, contendo completa explicação

sobre a sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilização, segundo o

que dispuser o órgão competente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,

sem prejuízo das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou outro órgão do

Sistema Único de Saúde”. A norma em questão foi regulamentada pelo Decreto nº

2.018, de 1996, cujo Capítulo V é dedicado à propaganda comercial dos defensivos

agrícolas. Nesse capítulo, o assunto é tratado de forma pormenorizada.

Verifica-se, pois, que, além de se tratar de matéria do domínio legislativo federal, o

assunto  encontra-se  devidamente  disciplinado  em  leis  e  decretos  emanados

diretamente da União, no exercício de sua autonomia constitucional,  não havendo

espaço para o Estado legislar  sobre propaganda comercial  e,  consequentemente,

estabelecer restrições à venda de produtos que contenham agrotóxicos.

Finalmente, é oportuno assinalar que o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, em

resposta à diligência solicitada por esta Comissão, emitiu nota técnica na qual sugere

alterações substanciais na proposição original, sob a alegação de que esta fere os

princípios constitucionais, além da dificuldade de seu cumprimento.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.371/2011.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

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

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.923/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De iniciativa do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela “dispõe sobre

as  formas  de  divulgação  das  promoções  de  produtos  alimentícios  com  prazo  de
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validade inferior a um mês”.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. Já a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte também

opinou por sua aprovação na forma do referido substitutivo.

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

A proposição  sob comento  tem  por  escopo assegurar  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.

Ressalte-se que, de acordo com o parágrafo único do art. 3º do projeto, todas as

peças publicitárias dos produtos na condição citada devem destinar 20% do espaço

da propaganda à informação referente a sua data de validade. E, em conformidade

com o seu art. 4º, o 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  parecer,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  esclarece  que  "a

prerrogativa para a edição de leis relativas à proteção ao consumidor é concorrente

da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme determina o art. 24, V e 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". Dessa forma, a comissão
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jurídica  concluiu  que  o  CDC  já  estabeleceu  a  obrigatoriedade  de  o  comerciante

informar, de forma clara e ostensiva, o prazo de validade do produto. Ressalta, 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,  cujo  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 mesma comissão  pondera,  ainda,  que,  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, de 2005, "é mais abrangente do que o pretendido pelo projeto em exame,

uma vez que estabelece um prazo de validade dos produtos maior para que esse seja

destacado nas propagandas de promoções ou liquidações".

Por  fim,  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, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu apresentar o Substitutivo nº 1,

por meio do qual o disposto na referida Lei nº 15.449, de 2005, passa a aplicar-se

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.

A seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, atendo-se à

análise de mérito do projeto, ressaltou que o seu entendimento se coaduna com o do

autor  da  matéria,  segundo  o  qual,  "mesmo recomendando-se  que  o  consumidor
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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 orientando adequadamente a todos os destinatários

finais  do  fornecimento".  Observa,  ainda,  conforme  o  autor  do  projeto,  ser  muito

comum que produtos comercializados em promoção 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 no

momento  da  compra  e  não percebem que o  produto  deverá ser  consumidor  nos

próximos dias. Isso gera desperdício e prejuízo desnecessários de alimentos, que

podem e devem ser evitados pelo poder público.

No que concerne à estrita competência desta comissão, nos termos do art. 102,

inciso  VII,  alínea  "d",  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a  repercussão

financeira  das  proposições,  cabe-nos observar  que tanto  o  projeto  em sua forma

original  quanto  o  substitutivo  que lhe foi  apresentado não acarretam impacto  nas

contas públicas, visto que tratam tão somente de impor obrigação a particulares.

Conclusão

Em face do aduzido, 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, 7 de agosto de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Adalclever Lopes - Sebastião

Costa - Glaycon Franco - Romel Anízio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 7/8/2013, as seguintes comunicações:

Do deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento de Paulo Roberto Saksida,

ocorrido em 6/8/2013, em Alfenas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento de Clarice Saraiva Felipe,

ocorrido em 7/8/2013, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 2013

ATA

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/8/2013

Presidência do deputado Neider Moreira

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

do deputado Durval Ângelo; questão de ordem; aprovação - Correspondência: Ofícios

e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de

Emenda  à  Constituição  nº  56/2013  -  Projetos  de  Lei  nºs  4.370  a  4.376/2013  -

Requerimentos nºs 5.288 a 5.295/2013 - Requerimento do deputado Ivair Nogueira e

outros - Comunicações: Comunicações da Comissão do Trabalho e dos deputados

Inácio Franco e Tiago Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Almir

Paraca e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Leitura de Comunicações - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão,

em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº  1.826/2007;  discurso  do  deputado

Rogério Correia; questão de ordem; inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Palavras do presidente - Encerramento .

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dilzon  Melo  -  Neider  Moreira  -  Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Carlos

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza  Prado  -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neilando

Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Neider Moreira) - Às 14h10min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
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de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Sargento Rodrigues, 2º-secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior.

O presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo - Presidente, gostaria de trazer dois pontos sobre a ata,

que considero pertinentes. O dia 10 de agosto é proclamado pela ONU como o Dia

Internacional das Nações Indígenas, e a Comissão de Direitos Humanos receberá 20

lideranças indígenas de Minas Gerais, amanhã, às 10 horas. Gostaríamos de deixar

um  convite  a  todos  os  deputados  presentes  para  comparecerem  à  reunião  da

comissão em que iremos receber essas lideranças indígenas, que trarão aqui suas

reivindicações.

Questão de Ordem

O deputado Durval Ângelo - O segundo ponto que apresento aqui é que não temos

quórum,  como  V.  Exa.  pode  notar,  para  apreciarmos  a  ata.  Contudo,  solicito  a

recomposição do quórum ou o encerramento de plano da reunião.

O presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

O deputado Durval Ângelo - Se há deputado inscrito, retiro o pedido.

Correspondência

- O deputado Marques Abreu, 1º-secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Aluísio Ladeira Azanha, diretor de Proteção Territorial da Funai, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.723/2013, da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  Christian  Wickert,  diretor  de  Assuntos  Regulatórios  da  Claro,  prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  deputada  Liza  Prado  encaminhado  por

meio do Ofício nº 941/2013/SGM.
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Da Sra. Elizabeth Rodrigues de Souza Ferreira da Silva, representante do Estado

no Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, convidando a Presidência

desta  Casa  para  o  Seminário  de  Monitoramento  e  Fortalecimento  da  Rede  de

Conselhos Tutelares. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Elmar Goulart, presidente da Câmara Municipal de Uberaba, encaminhando

cópia de requerimento do vereador Luiz Dutra e outros, aprovado por essa Casa, no

qual  se  pede  a  intercessão  desta  Assembleia  junto  ao  governo federal  a  fim  de

garantir a implantação da fábrica de amônia e ureia da Petrobras nesse município. (-

À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Elmar Goulart, presidente da Câmara Municipal de Uberaba, encaminhando

cópia de requerimento do vereador Cléber Humberto de Souza Ramos, aprovado por

essa  Casa,  no  qual  se  pede  a  intercessão  desta  Assembleia  junto  ao  governo

estadual  com  vistas  à  abertura  de  novos  cartórios  de  registro  de  imóveis  nesse

município. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do  Sr.  José  Pedro  de  Amengol  Filho,  diretor  regional  dos  Correios,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.826/2013, do deputado Carlos Henrique.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário de Casa Civil adjunto, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.955/2013, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Júlio César Luciano, promotor de justiça, prestando informações relativas ao

requerimento  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  encaminhado  pelo  Ofício  nº

1.261/2013/SGM.

Do  Sr.  Lauri  Darci  Gisch,  diretor-geral  da  Unale,  convidando  esta  Casa  para

participar da organização da XII Assembleia Geral da Confederação Parlamentar das

Américas.

Do Sr. Leonardo Duque Barbabela, coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 5.173/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Manoel  Luiz  Ferreira  de  Andrade,  promotor  de  justiça,  justificando  sua

ausência em reunião da Comissão de Direitos Humanos em 7/8/2013. (- À Comissão

de Direitos Humanos.)

Do  Sr.  Marcos  Memento,  prefeito  municipal  de  Nepomuceno,  solicitando  a
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intercessão desta Casa junto ao governador do Estado com vistas ao asfaltamento da

estrada NPO 080, que liga a sede do Município de Nepomuceno à comunidade do

Porto dos Mendes. ( - À Comissão de Transporte.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (11),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  4.845,  4.846,  4.855,  4.857,  4.859,

4.860, 4.871, 4.872, 4.873, 4.874 e 4.876/2013, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Pabloneli  de  Sousa  Vidal,  superintendente  de  Articulação  Institucional  e

Gestão de Vagas da Subsecretaria de Administração Prisional, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão de Segurança Pública encaminhado por meio

do Ofício nº 1.693/2013/SGM.

Da Sra. Raimunda Helena Nahun Gomes, chefe de gabinete do presidente do Incra,

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão Extraordinária  das

Águas encaminhado por meio do Ofício nº 1.573/2013/SGM.

CARTÃO

Do  Sr.  Cláudio  Couto  Terrão,  conselheiro  corregedor  do  Tribunal  de  Contas,

encaminhando  demonstrativo  das  atividades  desse  tribunal.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 56/2013

Altera as disposições constitucionais pertinentes à criação, ao funcionamento e às

competências do Tribunal de Justiça Militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art 1° - O § 7° do art. 39, a alínea "b" do inciso IV do art. 66, o inciso XXIII do art.

90, o inciso III do art. 96, o inciso III do art. 98, a alínea "b" do inciso I e o inciso II do

art. 106, o art. 109 e o art. 111 da Constituição do Estado passam a vigorar com a

seguinte redacão:

“Art. 39 - (...)
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§ 7° -  O oficial  somente perderá o posto e a patente se for  julgado indigno do

oficialato  ou  se com ele for  considerado incompatível  por  decisão do Tribunal  de

Justiça ou de tribunal especial em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de

submissão a processo e o rito deste.

(…)

Art. 66 - (...)

IV - (...)

b)  a  criação,  transformação  ou  extinção  de  cargo  e  função  públicos  de  sua

secretaria, sob o regime jurídico único dos servidores civis, e a fixação da respectiva

remuneração,  observados  os  parâmetros  estabelecidos  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1° e 2°, e 32;

(…)

Art. 90 - (...)

XXIII - nomear conselheiros e os auditores do Tribunal de Contas, nos termos desta

Constituição;

(…)

Art. 96 - (…)

III - os conselhos de justiça militar;

(…)

Art. 98 - (...)

III  -  o  acesso ao Tribunal  de  Justiça  far-se-á  alternadamente  por  antiguidade e

merecimento, apurados, respectivamente, entre os juízes de direito da entrância mais

elevada.

(…)

Art. 106 - (...)

I - (...)

b) o secretário de estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93, os juízes de

direito, os membros do Ministério Público, o comandante-geral da Polícia Militar e o

do Corpo de Bombeiros Militar, o chefe da Polícia Civil e os prefeitos municipais, nos

crimes comuns e nos de responsabilidade;

(...)
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II  -  julgar,  em  grau  de  recurso,  as  causas  decididas  em  primeira  instância,

ressalvadas  as  de  competência  de  tribunal  federal  ou  de  órgãos  recursais  dos

juizados especiais;

(…)

Art. 109 - A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e

pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça.

(...)

Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro

militar  em  crime  militar  definido  em  lei  e  ao  Tribunal  de  Justiça,  por  câmara

especializada, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação

de praça.”.

Art. 2° - Ficam revogados os arts. 110 e 124 da Constituição do Estado.

Art. 4° - Esta emenda à Constituição entra em vigor ria data de sua promulgação.

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2013.

Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira

Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Genaro - Cabo Júlio - Carlos Henrique -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Gustavo  Perrella  -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique -

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

Guedes -  Paulo Lamac -  Pompílio  Canavez -  Rogério Correia -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Ulysses Gomes.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição visa retirar da Constituição do

Estado as disposições pertinentes à criação, ao funcionamento e às competências do

Tribunal de Justiça Militar, adequando o Texto Constitucional à previsão do art. 125, §

3°, da Constituição da República.

A alteração pretendida baseia-se, ainda, nos recentes questionamentos relativos à

necessidade da existência do Tribunal  de Justiça Militar.  Segundo informações do

Conselho Nacional de Justiça, somente em 2012, os gastos do governo mineiro com

o Tribunal Militar local foram de R$43,4 milhões de reais. Além disso, no mesmo ano,

cada processo custava em torno de R$68 mil reais. Os tribunais militares estaduais
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existentes - em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul - possuem juntos 42

juizes e tiveram um total de 7.812 processos baixados em 2011.

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

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.370/2013

Concede prêmio à pessoa que comunicar às autoridades competentes a prática de

crime contra a administração pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica garantido à pessoa física que comunicar às autoridades policiais ou

administrativas  a  ocorrência  de  crime  contra  a  administração  pública  do  Estado,

inclusive  de  natureza tributária,  o direito  ao  recebimento,  em dinheiro,  de quantia

equivalente  a  10% (dez por  cento)  do  valor  efetivamente  recuperado,  desde  que

dessa comunicação resulte a recuperação de valores pelo erário.

§ 1º - Caso haja mais de um informante, a quantia mencionada no “caput” será

repartida da seguinte maneira:

I - ao primeiro informante, conceder-se-ão 70% (setenta por cento) da quantia;

II - aos demais conceder-se-ão, em partes iguais, 30% (trinta por cento) da quantia.

§ 2º - O direito mencionado no “caput” será garantido apenas nos casos de previsão

legal de apuração da infração mediante ação penal pública.

Art. 2º - Não fará jus aos benefícios estabelecidos por esta lei a pessoa envolvida

na prática de crime contra a administração pública do Estado na condição de autora,

coautora ou partícipe.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  O  projeto  de  lei  ora  apresentado,  inspirado  no  Projeto  de  Lei  nº

664/2011, de autoria do nobre senador Walter Pinheiro, e no Projeto de Lei Distrital nº

857/2012, de autoria do deputado distrital Professor Israel Batista, visa prestigiar o

princípio constitucional da cidadania (art. 1º, inciso II, da Constituição da República) e

o direito constitucional à segurança (art. 5º, caput, da CR/88).

A prática de crimes contra a administração pública em todo o País é altamente
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danosa  aos  cidadãos.  Embora  não  atinja  diretamente  a  integridade  física  das

pessoas, tais crimes violam, indiretamente, inúmeros direitos individuais e coletivos.

Ora, os crimes contra a administração pública atingem o patrimônio estatal, e isso

prejudica a programação e a execução das despesas públicas.

Além de desestimular a prática de crimes contra a administração pública do Estado,

o projeto em escopo estimula a cidadania e fará com que a população fiscalize e

denuncie a prática de crimes que, em última instância, repercutirão na vida de todos

os indivíduos.

Cabe  destacar  que,  do  ponto  de  vista  econômico,  orçamentário  e  financeiro,  a

premiação instituída não acarretará nenhum gasto para o Estado, pois o impacto da

concessão do prêmio será recompensado pelo incremento da arrecadação. Dessa

forma,  o  projeto  em  estudo,  ao  estimular  a  atitude  fiscalizadora  por  parte  dos

cidadãos, fará com que as perdas estatais diminuam. Além disso, o denunciante só

fará  jus  ao  prêmio de  que trata  este  projeto se os  valores subtraídos dos  cofres

públicos forem efetivamente recuperados.

Nesses termos, conto com o apoio dos nobres colegas parlamentares a fim de que

este projeto de lei seja aprovado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública, de

Segurança Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188,

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

PROJETO DE LEI Nº 4.371/2013

Declara de utilidade pública o Padre Sérgio Futebol Clube - PSFC -, com sede no

Município de Dores de Guanhães.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Padre Sérgio Futebol Clube - PSFC -,

com sede no Município de Dores de Guanhães.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2013.

Neilando Pimenta

Justificação: O Padre Sérgio Futebol  Clube - PSFC - é sociedade civil  sem fins

lucrativos,  que empreende ações  de caráter  social  visando o desenvolvimento  da



345
____________________________________________________________________________

educação  física  no  seio  da  comunidade  de  Dores  de  Guanhães,  de  modo  a

proporcionar significativa melhoria na qualidade de vida de seus habitantes.

Dessa forma, conforme disposto em seu estatuto social, o PSFC realiza atividades

de interesse cívico, esportivo e educativo, prestando, assim, relevantes serviços de

reconhecido interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 1º de abril de 1999, a entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.372/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Kung Fu Black Monkey, com sede no

Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Kung Fu Black Monkey,

com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2013.

Hélio Gomes

Justificação: A Associação de Kung Fu Black Monkey é uma entidade civil, sem fins

lucrativos,  que  tem  por  objetivo  organizar  e  promover  a  prática  do  Kung  Fu,

favorecendo  assim  a  inclusão  social  de  crianças  e  adolescentes,  bem  como  a

melhoria da qualidade de vida através da prática de atividades esportivas como a arte

marcial.

Diante  da importância das ações realizadas  pela  Associação de Kung Fu Black

Monkey, 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 de
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Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.373/2013

Altera  dispositivo  da  Lei  nº  11.317,  de  1993,  que  cria  a  medalha  de  mérito

intelectual na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e modifica a Lei nº 200, de 8

de Outubro de 1937.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado onde convier o seguinte parágrafo:

§ ... - Os cursos a que se refere o "caput" do art. 1º são curso de formação de

soldados - CFSd - ou equivalente, curso de atualização em segurança pública - Casp

-, curso especial de formação de sargentos - Cefs -, curso intensivo de formação de

sargentos - Cifs -, curso de formação de cabos - CFC -, curso de especialização em

gestão estratégica de  segurança pública -  Cegesp -,  curso de especialização em

segurança pública - Cesp -, curso de especialização em gestão de polícia ostensiva -

Cegepo -, curso de bacharelado em ciências militares - CBCM - ou semelhante, curso

superior de tecnologia em gestão de segurança pública - CSTGSP - ou semelhante e

curso superior de tecnologia em segurança pública - CSTSP - ou semelhante.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei  tem por objeto alterar a Lei nº 11.317, de 1993,

visando especificar os cursos de formação nos quais os policiais militares, mediante

classificação em primeiro lugar,  poderão receber  a medalha  de mérito  intelectual,

denominada Medalha Capitão PM Médico Guimarães Rosa.

Tendo  em  vista  que  todos  os  cursos  arrolados  possuem  a  mesma natureza,  a

alteração pretendida vai ao encontro do princípio da isonomia, buscando conceder a

medalha de mérito intelectual a todos os policiais militares que alcancem os requisitos

legais.

Assim,  porque  a  concessão  da  Medalha  Capitão  PM  Médico  Guimarães  Rosa

significa valorização, incentivo e reconhecimento do trabalho realizado por aqueles

que  possuem o ônus  de  exercer  atividade essencial  de  policiamento  ostensivo  e
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preventivo,  é que contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da

presente proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.374/2013

Altera a Lei nº 10.366, de 1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescente-se ao art. 25 da Lei nº 10.366, de 1990, o seguinte parágrafo:

“§ (…) - O beneficiário não perderá o direito ao benefício de pensão por morte do

cônjuge na hipótese de contrair novo casamento ou união estável.”

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição visa  modificar  legislação militar  previdenciária  que

enumera, como hipótese para a perda da qualidade de dependente e também como

forma de extinção ao direito à cota individual da pensão por morte, a constituição de

novo vínculo familiar pelo cônjuge, seja pelo casamento ou por companheirismo.

Assim,  com  a  atual  redação  da  Lei  nº  10.366,  de  1990,  o  beneficiário  da

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais que recebe pensão

deixada por cônjuge, ao contrair novas núpcias, incorre em previsão que determina a

extinção do benefício.

A matéria tem sido discutida nos tribunais por décadas, sendo que o extinto Tribunal

Federal  de  Recursos  chegou  a  promulgar  a  Súmula  170,  a  fim  de  garantir  o

pagamento  do  benefício,  caso  não  houvesse  a  melhoria  da  situação  econômico-

financeira.

Tanto que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, por intermédio do

Projeto de Lei nº 2.508/2011, a Câmara dos Deputados votou pela sua aprovação,

determinando a inclusão de parágrafo em semelhante sentido ao art. 77 da Lei nº

8.213, de 1991.

Deste modo, porque se caminha conforme alterações já propostas e de acordo com



348
____________________________________________________________________________

decisões  judiciais  há  muito  debatidas,  esta  iniciativa  tem por  objetivo  garantir  ao

beneficiário a manutenção do benefício da pensão por morte no caso de contração de

novas núpcias.

Logo, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição,

garantindo o direito de o cidadão contrair novas núpcias sem o receio de ter sua

pensão extinta.

- 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 4.375/2013

Institui o Dia do Agente de Segurança Penitenciário no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído no Estado de Minas Gerais o Dia do Agente de Segurança

Penitenciário, a ser comemorado, anualmente, em 30 de julho.

Art. 2º - As solenidades comemorativas serão elaboradas com o apoio do Poder

Executivo e das demais instituições competentes.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição  visa  instituir  o  Dia  do  Agente  de  Segurança

Penitenciário no Estado de Minas Gerais, a ser comemorado, anualmente, em 30 de

julho, data em que foi criada a carreira.

A profissão é uma das mais antigas da humanidade; no passado levava o nome de

carcereiro. É também a segunda mais perigosa do mundo, conforme a Organização

Internacional do Trabalho - OIT.

No  Brasil  são  aproximadamente  65  mil  Agentes  de  Segurança  Penitenciários,

designados para vigiar e controlar cerca de 500 mil detentos, que se encontram em

pouco  mais  de  300  mil  vagas  disponíveis  nas  unidades  prisionais.  O  adequado,

segundo o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, é que haja um

Agente  de  Segurança  Penitenciário  para  cada  5  detentos,  como  medida  de

segurança.
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Relevante,  portanto,  é a função desenvolvida por  esses funcionários  no cenário

social  e  político,  proporcionando  a  garantia  da  segurança  pública,  direito

constitucionalmente assegurado aos cidadãos.

Os Agentes de Segurança Penitenciários compõem a Polícia Civil dos Estados e

possuem, entre suas atribuições, o dever de manter e vigiar os detentos nas unidades

prisionais, escoltá-los em hospital, velório, IML, audiências judiciais, além de revistar

celas, materiais e visitantes.

Seu exercício é considerado como serviço essencial pela Lei das Greves nº 7.783,

de 1989, que regulamenta o art.  9º da Constituição Federal, por se tratar de uma

necessidade  inadiável  da  comunidade,  que,  se  não  atendida,  coloca  em  perigo

iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

É tido como atividade de segurança pública nacional, conforme o art. 3º, IV, da Lei

Federal  nº  11.473,  de  2007,  e,  visto  o  art.  144  da  Constituição  da  República,  é

exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do

patrimônio.

Logo, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição,

de  suma  importância  para  o  reconhecimento  desses  funcionários  da  segurança

pública.

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

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

PROJETO DE LEI N° 4.376/2013

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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Francisco o

imóvel com área de 9.854,32m² (nove mil  oitocentos e cinquenta e quatro vírgula

trinta e dois metros quadrados) do DER-MG, situado nesse município.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

ampliação da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo da Prefeitura Municipal

de São Francisco.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: Tem o presente projeto de lei o objetivo de formalizar a doação, ao

Município de São Francisco, de terreno com área de 9.854,32m², de propriedade do

DER-MG, conforme registro no Livro de Notas n° 97-A, fls.21/23, do Cartório do 2°

Ofício de São Francisco,  com a finalidade de ampliação da Secretaria  de Obras,

Transportes  e  Urbanismo  da  Prefeitura  Municipal.  Considerando  a  crescente

demanda da administração pública daquela localidade e a premente necessidade de

reorganização da logística dos veículos e máquinas e das questões relativas ao bom

andamento  do  planejamento  e  dos  projetos  de  obras  e  urbanização  daquela

prefeitura, almeja-se a implementação e otimização de um espaço adequado para a

modernização do referido setor.

Portanto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa  para  a

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

REQUERIMENTOS

Nº 5.288/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar que, no

dia 4/8/2013, atuaram na operação que apreendeu os responsáveis pelos furtos na

Drogaria Minas Brasil e na Farmácia Real em Montes Claros; 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  5.289/2013,  do  deputado  Carlos  Mosconi,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  CNBB,  à  OAB,  ao  Conselho  Nacional  de  Saúde,  à

Federação Nacional  dos  Farmacêuticos,  ao  Conselho  Nacional  de  Secretários  de

Saúde  e  ao  Conselho  Nacional  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde,  pela
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apresentação de 1.406.000 assinaturas visando à aprovação de projeto de lei  de

iniciativa popular que exige o investimento de 10% da receita corrente bruta da União

na saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.290/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  Centro  Integrado  de  Comunicações

Operacionais que menciona pelo brilhantismo e profissionalismo no desempenho de

suas funções como radioperadores de patrulhas da Polícia Militar no atendimento das

chamadas do número 190; 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 5.291/2013,  do  deputado Hélio  Gomes,  em que solicita  seja  encaminhado à

Presidência do TJMG pedido de providências para a instalação de uma 2ª Vara na

Comarca de São Gotardo ou a designação de juiz cooperador para a referida vara. (-

Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Requerimento nº 5.279/2013, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.)

Nº 5.292/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a empresa Leucotron Telecon pelos  30 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.293/2013, do deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado e à Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para a

revisão do plano de carreira dos servidores do Estado, que consta na Lei nº 15.961,

de 2005, de modo a corrigir prejuízos e injustiças contra os servidores aposentados

do DER-MG. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.294/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao  governador  do  Estado  e  aos  membros  da  Câmara  de  Coordenação  Geral,

Planejamento, Gestão e Finanças pedido de providências para a ampliação do efetivo

policial no Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.295/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Epamig  pelos  39 anos de sua constituição e  prestação de

serviços para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e da renda do produtor
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rural. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do deputado Ivair Nogueira em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  do  Transporte  Ferroviário  de  Passageiros  em

Minas Gerais. Subscrevem termo de adesão à criação dessa Frente Parlamentar os

deputados Adalclever Lopes, Adelmo Carneiro Leão, André Quintão, Antônio Carlos

Arantes,  Antonio  Lerin,  Bosco,  Carlos  Henrique,  Carlos  Mosconi,  Carlos  Pimenta,

Celinho do Sinttrocel, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva, Deiró Marra, Doutor Wilson

Batista, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Elismar Prado, Fabiano Tolentino, Glaycon

Franco,  Gustavo  Corrêa,  Gustavo  Valadares,  Hélio  Gomes,  Hely  Tarqüínio,  Jayro

Lessa,  João  Leite,  Juninho  Araújo,  Liza  Prado,  Luiz  Henrique,  Luiz  Humberto

Carneiro, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta,

Pompílio Canavez, Rogério Correia, Romel Anízio, Rômulo Viegas, Rosângela Reis,

Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Sebastião Costa, Ulysses Gomes e Vanderlei

Miranda.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  da  Comissão  do

Trabalho e dos deputados Inácio Franco e Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, o deputado Almir Paraca.

O  deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

imprensa,  público,  primeiramente,  queremos  fazer  um  breve  relato  da  audiência

pública da Comissão Extraordinária das Águas, realizada ontem no Município de São

Francisco, no Norte de Minas. Trata-se de um município muito importante para aquela

região, histórico. Ele sediou a reunião com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São

Francisco, o SF9, do Médio São Francisco.

É  sabido  que  a  Comissão  Extraordinária  das  Águas  vem  percorrendo  todo  o

Estado,  priorizando o encontro com esse instrumento  fundamental  na  gestão dos

recursos hídricos, que são os comitês de bacia. Finalmente, chegamos ao Médio São

Francisco, com a realização dessa audiência pública de ontem no Município de São

Francisco.

Sr. Presidente, lá nos deparamos com um quadro muito grave, de seca prolongada,
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uma estiagem de seis anos. Segundo o prefeito, o município está em permanente

estado de emergência. A maioria das comunidades rurais só tem acesso à água por

meio de caminhão-pipa. Os poços artesianos perfurados ao longo dos últimos anos

estão muito longe de atender às necessidades das comunidades. O Água para Todos

é um programa extremamente saudável, que vem ao encontro das aspirações não só

do povo do Norte de Minas, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, mas também de

todo o semiárido brasileiro, com esse atendimento ao direito básico vital: acesso à

água potável para o consumo humano, a dessedentação dos animais e a produção

agrícola.

Sr.  Presidente,  os  recursos  do  Água  para  Todos  não  têm  chegado  a  contento

nessas comunidades. Ouvimos lá, no São Francisco, que, quando vão ao Ministério

da Integração e ao Ministério do Desenvolvimento Social, que são os dois principais

gestores desse programa, são informados de que os convênios já foram realizados

com o governo do Estado e que os recursos já foram depositados, mas a ação efetiva

está  demorando  muito  a  chegar  à  ponta.  Portanto,  deixo  um  registro  e  uma

solicitação para que o governo do Estado e o Idene olhem para o Município de São

Francisco, para todo o Norte de Minas e para os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Estamos recebendo uma série de reclamações em vista do nosso trabalho à frente da

Comissão Extraordinária das Águas, dizendo que as ações do programa Água para

Todos não estão chegando a essas regiões.

Hoje  recebi  uma  correspondência  do  Vale  do  Mucuri  -  algumas  do  Vale  do

Jequitinhonha também chegaram a nós - afirmando que o Norte de Minas é que está

sendo priorizado no programa Água para Todos.

Quando chegamos a São Francisco, uma cidade do Norte de Minas, e vimos que a

reclamação era a mesma, realmente ficamos com dificuldade de compreender qual a

dinâmica e quais são efetivamente as prioridades da implementação do programa

Água para Todos no Estado de Minas Gerais.

Uma das questões interessantes positivas, que acho que ocorreu ontem em nossa

audiência pública, foi um relato muito claro e com adesão popular. Esse relato foi feito

não só pelo Dr. João Naves, um militante histórico da cultura e do meio ambiente da

cidade de São Francisco e da bacia do médio São Francisco, mas também por várias
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lideranças  comunitárias  das  associações  rurais  que  se  fizeram  presentes  na

audiência pública de ontem, lá naquela cidade. Estou me referindo à tecnologia social

das barraginhas com o apoio do Ministério Público alguns anos atrás - salvo engano,

a  partir  do  ano  de  2005.  A Coordenadoria  de  Inclusão  e  Mobilização  Sociais  do

Ministério Público -, Cimos -, através da arrecadação de recursos de alguns termos

de  ajustamento  de  conduta  de  natureza  ambiental  lá  na  região,  canalizou  esse

recurso  para  a  aquisição  de  uma pá  carregadeira  para  fazer  barraginhas,  como

aconteceu no Urucuia, numa frente que também ajudamos a desenvolver alguns anos

atrás. De imediato houve uma grande resistência dos pequenos produtores em não

deixar fazer as perfurações para as microbarragens a fim de coletar água de chuva

nas  suas  propriedades,  alegando  que  as  propriedades  já  eram  pequenas  e  que

perfurá-las  iria  diminuir  consideravelmente a área agricultável  para desenvolver as

atividades na propriedade. Vencida inicialmente essa resistência, aquelas primeiras

regiões foram contempladas, mas o que se constatou foi efetivamente que cursos

d'água voltaram a correr - há muitos anos já estavam secos - com a realização da

tecnologia  social  das  barraginhas  nas  cabeceiras  das  veredas,  em  volta  das

nascentes e, com o trabalho fechando as microbacias, foram revitalizados diversos

cursos d'água no Município de São Francisco.

Hoje,  como  pudemos  constatar  na  audiência  pública  de  ontem,  é  a  mesma

realidade da Bacia do Rio Urucuia, onde, no passado, foram feitas em torno de 15 mil

barraginhas com recursos da Codevasf e também da Fundação Banco do Brasil. Hoje

o processo se inverteu.  Há uma demanda organizada insistente,  em especial  dos

pequenos produtores, para que se implantem as barraginhas nas suas propriedades,

nas microbacias onde estão instaladas, para garantir que a água seja armazenada da

melhor  maneira  possível  no  lençol  freático,  garantindo,  assim,  a  perenização dos

cursos d'água naquela região.

Temos  um  projeto  aprovado  nesta  Casa:  a  política  de  fomento  às  tecnologias

sociais  no  Estado.  Esperamos  que  essas  ações  possam  efetivamente  ser

desenvolvidas com prioridade pelo governo do Estado, assim como as negociações

do  Água  para  Todos,  as  negociações  com  o  Ministério  da  Integração,  com  a

Codevasf,  com  o  MDS.  Além  disso,  as  cisternas  de  placas  que  estão  sendo
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realizadas aí são uma iniciativa da Articulação dos Semiáridos -, que vem atendendo

a tantas  famílias  que não garantem a  água durante todo o  período de estiagem.

Portanto,  amenizam  sensivelmente  a  dificuldade  de  acesso  à  água  potável.  Que

nesse esforço, o Idene e o governo do Estado negociem também recursos para a

execução  das  barraginhas  e  que  também  possam  aprovisionar  recursos  no

orçamento do Estado para esse fim.

Tenho defendido muito isto; que as barraginhas são o melhor sistema, o melhor

mecanismo para  combater  efetivamente  a seca na região  semiárida  do  Estado e

também na região fronteiriça do semiárido. A região onde há estiagem, onde há seca,

para além do semiárido de Minas Gerais, vem crescendo nos últimos anos.

Fica  esse  registro,  Sr.  Presidente.  Quero  dizer  também  que  a  Comissão

Extraordinária das Águas está com uma agenda bastante extensa durante o mês de

agosto. Teremos sete audiências públicas - ontem já realizamos uma - e até o final do

ano completaremos esse périplo pelo Estado, reunindo-nos com os comitês em todas

as regiões de Minas Gerais. Vamos, a partir de então, hierarquizar as demandas, os

problemas, as questões que foram se acumulando ao longo desse tempo para, no

ano que vem, propormos uma ação com uma abordagem resolutiva, considerando

cada um desses grandes problemas relativos a recursos hídricos em Minas Gerais.

Já constatamos que precisamos avançar muito na formalização e organização dos

comitês de bacias hidrográficas no Estado: a realização dos planos diretores de cada

bacia - há ainda muitas bacias que não concluíram esse trabalho -, o enquadramento

dos recursos hídricos,  a implantação das agências  de bacias.  Entendemos que é

fundamental  fechar  todo  esse  ciclo  e  implantar  efetivamente  o  conjunto  dos

mecanismos  previstos  na  legislação,  chegando  finalmente  à  implantação  das

agências de bacias e à cobrança regular pelo uso da água, para que haja verbas

suficientes para a gestão dos recursos hídricos nas bacias e para os investimentos na

preservação dos recursos hídricos em cada uma dessas regiões do Estado, em cada

um dos comitês de recursos hídricos.

Sr. Presidente, também percebemos até aqui que os comitês de bacia infelizmente

não têm funcionado como deveriam, porque todas as organizações, seja do governo

do Estado, seja da sociedade civil, seja do poder público local, seja do empresariado,
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seja dos usuários dos recursos hídricos, não estão participando a contento. Sabemos

que  esse  mecanismo  é  clássico,  tripartite,  e  os  três  setores  precisam  estar

representados. Entretanto, como são voluntários - não são remunerados para isso -,

entendemos que a mobilização e a participação estão muito longe do que seria ideal

para que os comitês participem satisfatória e efetivamente.

Dito isso, Sr. Presidente, gostaríamos de agradecer a todos que estão participando

desse esforço. Gostaria de registrar  também a conquista do Corpo de Bombeiros

para a minha querida Paracatu. Não foi implantado ainda, mas efetivamente já está

comprometido, anunciado pelo governo do Estado que, até meados do ano que vem,

será disponibilizado o corpo técnico para a sua implantação. Estamos conseguindo,

com  apoio  do  deputado  federal  Nilmário  Miranda  e  junto  com  a  Secretaria  do

Patrimônio da União, a disponibilização de algo em torno de 4.000m2 do pátio do

antigo DNER, hoje Dnit, em Paracatu, aproveitando os barracões, as garagens e os

galpões para implantar a sede definitiva, com apoio da Prefeitura Municipal, a fim de

ofertar ao governo do Estado uma sede à altura do que os bombeiros merecem, em

condições apropriadas para eles se instalarem e iniciarem o pleno funcionamento.

A  cidade  de  Paracatu,  hoje  já  reconhecida,  Sr.  Presidente,  como  patrimônio

histórico  nacional,  vai  ficar  muito  bem-servida  com  a  implantação  do  Corpo  de

Bombeiros, que também é condição para a implantação de voos regionais regulares

para atender toda a região do Noroeste de Minas.

Amanhã mesmo, a Secretaria do Patrimônio da União, juntamente com o secretário

de  Administração  da  Prefeitura  de  Paracatu,  Sr.  Erasmo  Neiva,  apresentarão  o

projeto  final  das  reformas  e  da  implantação  das  estruturas  para  o  Corpo  de

Bombeiros da nossa querida Paracatu.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de fazer um convite público: amanhã haverá

uma  reunião  especial,  de  iniciativa  nossa  e  do  deputado  Rogério  Correia,  para

homenagear as escolas-famílias agrícolas do Estado de Minas Gerais. As escolas-

famílias  agrícolas  estão  organizadas  na  Associação Mineira  das  Escolas-Famílias

Agrícolas. Elas trabalham com a pedagogia da alternância voltada especificamente

para atender às necessidades de agricultores e familiares, que ficam com os filhos

um período, ajudando nas atividades, e no outro período ficam na escola com um
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ensino apropriado, adaptado às necessidades dos pequenos agricultores do nosso

Estado.  Portanto,  amanhã,  a partir  das 9 horas,  haverá  essa reunião especial  no

Plenário desta Casa, para fazer essa justa homenagem às escolas-famílias agrícolas

do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O deputado André Quintão* - Presidente, deputados, deputadas, antes de entrar no

assunto  central,  que  diz  respeito  às  importantes  atividades  que  serão  realizadas

neste mês de agosto pela Comissão de Participação Popular,  que presido, queria

fazer um comentário. Estamos em agosto, muitos supersticiosos dizem que este mês

é de notícias ruins, mas esta semana tivemos, no caso da economia brasileira, duas

estimulantes notícias: a menor taxa de inflação dos últimos anos, quase deflação, de

0,03%; e a queda do preço da cesta básica em 18 capitais. Então, isso mostra que o

Brasil tem uma economia com capacidade de resposta e que o governo da presidenta

Dilma vem se esforçando para manter sob controle a inflação, e tudo isso sem reduzir

o nível de investimento em políticas públicas e em obras fundamentais.

Queria, nesta sequência do mês de agosto, dizer que a Assembleia Legislativa vai

realizar  no  dia  21  de  agosto  a  abertura  de  uma  atividade  bastante  importante,

resultado  de  sugestões  da  sociedade  civil  feitas  ao  longo  de  alguns  anos,

transformada  em  emenda  à  legislação  do  planejamento  orçamentário,  que  é  o

monitoramento de políticas públicas do Estado de Minas Gerais.

Ouvi o deputado Almir Paraca falar da angústia e do sofrimento das comunidades

que  não  têm  acesso  à  água,  sequer  para  consumo  humano.  Faço  coro  com  o

deputado  Almir  Paraca.  Estamos  empenhados  em  fortalecer  o  monitoramento  de

políticas  públicas exatamente para,  no decorrer  do exercício orçamentário,  termos

tempo de exercer o papel fiscalizador da Assembleia Legislativa.

Ao  final  do  ano,  teremos  a  revisão  do  Plano  Plurianual,  inclusive  com  a

possibilidade de apresentação de emendas parlamentares e populares, mas só com

validade para o ano de 2014. O monitoramento, realizado nos meses de agosto e

setembro, permite, no próprio exercício orçamentário de 2013, se for o caso, uma

correção  de  rumos,  uma  intensificação  de  execução  orçamentária,  um
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remanejamento  orçamentário.  Então,  é  muito  importante  esse ciclo  de  audiências

públicas que serão realizadas nos meses referidos. A abertura será no dia 21 de

agosto  aqui  na  Assembleia  Legislativa.  Depois,  cada  comissão  permanente  da

Assembleia vai identificar, no Plano Plurianual, os projetos prioritários, estruturadores

e fazer com a sociedade civil e com o governo esse balanço do caminhar, pelo menos

dos seis, sete meses do ano de 2013.

Nessa linha,  a Assembleia vai  apresentar  -  e  é uma importante iniciativa nesse

seminário - sua página, que vai permitir esse acompanhamento de políticas públicas

no Estado de Minas Gerais. Então, teremos, além das audiências públicas, o “site”

Políticas  Públicas  ao  seu  Alcance.  É  uma  meta  do  planejamento  estratégico  da

Assembleia Legislativa. Será uma ferramenta muito importante para que, ainda que

de  forma  não  presencial,  os  mineiros  e  as  mineiras  possam  acompanhar  o

desenrolar, o desempenho das políticas públicas no Estado de Minas Gerais.

Toda  essa  programação  será  extensamente  divulgada.  Reitero  aqui  o  convite,

aproveitando a audiência da TV Assembleia.

Ainda teremos, nos dias 22 e 23 de agosto, mais uma etapa de encerramento da

edição  final  do  projeto  Parlamento  Jovem,  hoje  coordenado  pela  Escola  do

Legislativo, junto com a PUC Minas, envolvendo câmaras municipais do Estado, 16

ou 17 municípios, escolas da rede pública e privada, centenas de jovens, monitores e

estagiários da PUC Minas. Esse é um dos projetos mais exitosos da Assembleia,

objeto  de  estudo,  de  publicação  de  livros,  e  terá,  nesta  edição,  um  tema  muito

importante,  qual  seja “Cidades sustentáveis”.  Então,  principalmente  no dia 23,  na

sexta-feira, teremos aqui a edição final do projeto Parlamento Jovem 2013.

Nos  dias  29 e  30,  teremos  também, aqui  na  Assembleia  Legislativa,  o  ciclo de

debates comemorativo dos 10 anos da Comissão de Participação Popular. Ela fez,

agora em junho, 10 anos de existência.  Realizaremos esse ciclo de debates com

várias universidades parceiras, como a UFMG e a PUC Minas, além da Fundação

João  Pinheiro,  da  Fundação  Avina.  Teremos  uma  programação  com  vistas  não

simplesmente a comemorar os 10 anos, mas também, por ocasião desta data tão

importante, a refletir  sobre os principais  avanços,  não só à luz da experiência do

nosso país,  mas também do exterior.  Teremos  aqui  convidados de Barcelona,  de
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Paris,  da  Suíça,  acadêmicos,  intelectuais  e  movimentos  sociais.  A nossa  ideia  é

recorrer a experiências inovadoras de participação popular que hoje estejam sendo

realizadas no mundo inteiro, para que possamos também fazer avançar o trabalho na

Assembleia Legislativa, mas, além disso, queremos nos debruçar sobre os avanços

colhidos aqui  na Assembleia,  porque eles  podem nortear  o  trabalho  desenvolvido

principalmente nas câmaras municipais do Estado de Minas Gerais, nos seus 853

municípios, que este ano, por exemplo, vão analisar o planejamento municipal. Os

prefeitos vão encaminhar às suas câmaras os seus planos plurianuais.

Assim  queremos  estimular  o  Legislativo  Municipal  a  proceder  de  maneira

participava na análise desses planos.

Um dos recados mais claros, mais fortes, mais nítidos que o Brasil testemunhou,

sacudido  pela  presença  de  milhares  de  jovens  nas  ruas,  foi  exatamente  a

necessidade de se oxigenar, de se criarem espaços de interlocução permanentes e

de tornar mais próximo da população o trabalho do Legislativo. É óbvio que temos

outras formas de expressão de interesses, mas, no campo de políticas públicas no

Parlamento, a votação do ciclo das peças orçamentárias é absolutamente prioritária

para a efetivação dos direitos, principalmente os sociais.

Queremos  que  o  ciclo  de  debates  dos  10  anos  da  Comissão  de  Participação

Popular seja um momento para refletirmos sobre a experiência de participação no

processo orçamentário em Minas Gerais, sobre a experiência do Parlamento Jovem e

sobre outros mecanismos de atuação dessa comissão,  principalmente integrada à

agenda política e à de políticas públicas de vários segmentos sociais que estavam

distanciados da Assembleia Legislativa, como a área da criança e do adolescente, a

da assistência social, a da economia popular, a da agricultura familiar, a dos povos

indígenas  e  a  dos  catadores  de  materiais  recicláveis.  Queremos  que  essas

experiências de apropriação de ferramentas de gestão pública, de ciclo orçamentário

e  de  processo  legislativo  desenvolvidas  pela  Comissão  de  Participação  Popular

possam  servir  de  exemplo  para  os  outros  Poderes  Legislativos  do  Estado,  as

câmaras municipais.

Por fim, Sr. Presidente, reitero uma solicitação ao conjunto dos líderes partidários e

à  Mesa,  pois  temos  alguns  projetos  de  preservação  ambiental  que estão  com  a
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tramitação muito morosa na Assembleia Legislativa. Muitos deles estão vinculados à

região  Central,  ao  vetor  Sul.  Desarquivei  um  projeto  de  minha  autoria,  que  é

resultante de uma comissão especial da Assembleia, que trabalhou durante meses

para  estabelecer  diretrizes  de  proteção  e  preservação  ambiental  do  chamado

Sinclinal Moeda, que vai de Belo Horizonte a uma região próxima a Congonhas. Esse

projeto está tramitando lentamente na Casa. O próprio deputado Rogério Correia é

autor de um projeto de preservação de nascentes na Serra da Moeda que também

está paralisado. Tenho outro projeto para preservação da Serra de Santa Helena, no

Município de Sete Lagoas. Esses projetos de cunho preservacionista estão com a

tramitação parada na Assembleia Legislativa. Eles não estão saindo do lugar. Sugeri

ao presidente e à Mesa que façamos um esforço concentrado. Lógico que vamos

ouvir  todos  os  segmentos,  os  empreendedores,  pois  sabemos  do  forte  peso  da

atividade  minerária  na  economia  do  nosso estado.  Essa atividade gera  recursos,

renda e empregos. Mas queremos uma definição com regras mais nítidas.

Assim, espero que possamos ir além da mobilização para a aprovação do Código

Florestal  de Minas.  A oposição teve uma conquista importante ao definir  que não

votaríamos esse projeto sem a realização de uma audiência pública para ouvirmos os

ambientalistas  e  todos  os  que  têm  visão  apurada  e  responsável  da  preservação

ambiental,  compatibilizando-a  com  os  interesses  da  economia  mineira.  Essa

audiência será realizada em 20 de agosto, e sei que haverá toda uma mobilização

para a aprovação do Código Florestal de Minas, mas gostaria que também esses

outros projetos fossem considerados.

Quando  falamos  do  Sinclinal  Moeda,  falamos  de  uma  área  importante  para  o

abastecimento de água para a RMBH; falamos de patrimônios naturais, estéticos, de

beleza  cênica;  e  falamos  ainda  de  geração  de  renda,  porque a  região,  que  tem

comunidades  quilombolas  e  atrativos  de  lazer  e  de  cultura,  pode  ter  um

aproveitamento turístico muito grande. Portanto, temos de pensar em um projeto de

desenvolvimento sustentável para essa região, com respeito à preservação do nosso

patrimônio natural.

Acredito que agosto será um mês de muito trabalho na Assembleia Legislativa e

reitero os convites que fiz a todos para o lançamento do portal de política pública no
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site da  Assembleia  Legislativa,  em  21  de  agosto;  o  início  das  audiências  de

monitoramento dos projetos estruturadores do Estado; a edição final do Parlamento

Jovem,  nos  dias  22  e  23  de  agosto;  a  audiência  pública  para  tratar  do  Código

Florestal, no dia 20 de agosto; e o evento que marcará os 10 anos da Comissão de

Participação Popular, nos dias 29 e 30 de agosto.

Mais  uma vez,  presidente  e  deputado Rogério  Correia,  comemoramos  as  boas

notícias do índice de inflação de 0,03% - quase deflação - e da cesta básica com seu

menor preço em 18 capitais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O 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.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em

7/8/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.670/2012,  do  deputado  Ulysses  Gomes,

3.770/2013, do deputado Fred Costa, 4.110/2013, do deputado Lafayette de Andrada,

4.114/2013, do deputado Duarte Bechir, 4.135/2013, da deputada Maria Tereza Lara,

4.188/2013, do deputado Adalclever Lopes, 4.190/2013, do deputado Almir Paraca,

4.194 e 4.195/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, e 4.201/2013, do deputado

Luiz Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nºs 5.036 e 5.108/2013, da deputada

Liza Prado, e 5.212/2013, do deputado Sebastião Costa; e pelos deputados Inácio

Franco -  informando sua renúncia  como membro suplente  da  Comissão de Ética

(Ciente. Publique-se.),  e Tiago Ulisses -  indicando o deputado Inácio Franco para

membro efetivo da Comissão de Ética e seu nome para membro suplente da referida

comissão (Ciente. Designo. Às comissões.).
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2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.826/2007,

da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do

Estado referentes ao exercício de 2006. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o

deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, deputado Neider Moreira, deputado

Durval  Ângelo,  presente  nesta  reunião,  apesar  de  o  Plenário  estar  hoje  bastante

esvaziado, eu não abro mão de fazer aqui a discussão da prestação de contas que

esta  Casa terá  de  votar,  que  se  encontra  na  pauta  de  hoje,  de  três  projetos  de

resolução sobre as  análises de contas do governo de Minas,  exercícios de 2006,

2007 e 2008. Em todos os três anos o Estado era governado pelo atual senador Aécio

Neves, e o projeto de resolução opta, ou aponta, em seu parecer, pela aprovação das

contas do governador, em 2006, 2007 e 2008.

Vou encaminhar aqui a posição discutida no Bloco Minas sem Censura, que conta

hoje  24  deputados,  do  PT,  PMDB  e  PRB.  Todos  temos  a  posição  de  bloco,  de

recomendar e votar pela rejeição das contas desses anos.

Procurarei  fazer  a  discussão  e  apontar  os  motivos  pelos  quais  optamos  pela

rejeição das contas. Repito, faço isso com o Plenário bastante esvaziado porque hoje

é o último dia para se fazer a discussão dessas contas. Estão no Plenário da Casa há

seis  reuniões,  mas  infelizmente  não  conseguimos  chegar  à  etapa  de  discussão,

apenas hoje. Então, ou fazemos a discussão em Plenário hoje ou ela não será feita

de forma a  nos aprofundarmos  no que são essas contas.  Já  entrará  na  próxima

reunião  simplesmente  em  votação,  e,  em  votação,  não  temos  tempo  de  fazer  a

análise das contas. Por isso optei por discuti-las hoje, mesmo com o Plenário vazio.

Todas as três contas têm o mesmo problema, apontado não apenas pelo bloco de

oposição,  mas também  pelo  Tribunal  de  Contas,  por  meio  do  seu corpo técnico.

Muitas  vezes  até  mesmo  porque  os  conselheiros  do  Tribunal  de  Contas  nos
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chamaram a atenção para o seguinte ponto de vista: o mínimo constitucional para a

saúde e para a educação não foi respeitado em nenhum ano em que Aécio Neves

governou Minas Gerais.

É bom que o Brasil saiba disso, porque o senador Aécio Neves é hoje pré-candidato

do  PSDB  a  presidente  da  República,  já  anunciado,  e  já  antecipou  esse  debate.

Inclusive, fez reunião anteontem em Brasília ou São Paulo com os presidentes dos

diretórios estaduais do PSDB e novamente se colocou como candidato, dizendo estar

até com o lombo duro,  pronto para apanhar.  Ele tem de estar  com o casco duro

mesmo, porque coisa errada em Minas ele fez. Talvez uma das piores coisas que

Aécio tenha feito foi menosprezar os índices constitucionais de saúde e educação.

Haja lombo para sustentar o que provaremos aqui. Em nenhum ano do seu governo

ele cumpriu a Constituição no que diz respeito a um dos aspectos mais sagrados, que

é o investimento de 12% na saúde, o que significa recurso público para os  mais

pobres nos hospitais, nos centros de saúde. Aécio Neves nunca cumpriu os 12%.

Deputados Durval Ângelo e Neider Moreira, a dívida com a saúde chega a cerca de

R$8.000.000.000,00, contando de 2003 até hoje. É muito recurso. O deputado Neider

Moreira, que é da área de saúde, sabe disso. São muitos recursos que não foram

aplicados  no SUS em Minas Gerais,  recursos que fazem falta  nos hospitais,  nos

centros  de  saúde,  para  pagamento  de  médico,  para  as  prefeituras.  São

R$8.000.000.000,00 acumulados de 2003 até os dias de hoje, ou, melhor dizendo,

até as contas do ano passado, na saúde pública.

Na educação, em torno de R$8.000.000.000,00 também deixaram de ser investidos

no governo Aécio e Anastasia. Faço aqui essa ressalva. Não apenas o governo Aécio,

mas,  somando-se  os  governos  Aécio  e  Anastasia,  também  R$8.000.000.000,00

deixaram  de  ser  implementados  na  educação  pública  mineira.  Isso  significa

professores  ganhando  muito  mal  no  Estado  de  Minas  Gerais,  sem  condições  de

receber o piso nacional, que é lei federal e que em Minas não é respeitado, porque há

aqui o truque de pagar os professores por meio de subsídio, e não o piso e o salário

nacional aprovado por lei federal. Aqui em Minas, hoje, uma professora é proibida de

se alimentar  na escola,  porque o governo não complementa sequer o recurso de

alimentação escolar para que uma professora e uma cantineira, que faz a merenda,
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possam se alimentar na própria escola. Aqui em Minas temos um quadro de escola

pública em que a grande maioria não tem quadra de esportes, biblioteca, e há uma

dívida do governo do PSDB de aproximadamente R$8.000.000.000,00, acumulados

de 2003 até os dias de hoje.

É bom que o Brasil saiba que aqui, em Minas, em nenhum ano do PSDB, e em

nenhum ano em que o senador Aécio Neves governou Minas Gerais, ele aplicou os

índices constitucionais  na saúde e na educação.  Passarei  a demonstrar  isso com

dados bastante precisos.

Quero ler a seguinte preciosidade: (- Lê:)

“Conforme determinado no art. 77, inciso II, do Ato das Disposições Transitórias, a

chamada Emenda à Constituição nº 29, ou a PEC nº 29, o estado deve aplicar 12%

da receita base de cálculo em ações e serviços públicos de saúde. Foi demonstrada

pelo estado a aplicação de 13,31%” - isso no ano de 2007 -, “incluindo neste cômputo

investimentos  em  saneamento  realizados  pela  Copasa,  desembolsos  com

atendimento à clientela fechada - Polícia Militar de Minas Gerais, Ipsemg e IPSM - e

com benefícios previdenciários - Fundo Financeiro da Previdência.

Os itens acima mencionados, a nosso juízo, estão em desacordo com os princípios

da universalidade e gratuidade, contemplados nos arts. 196, “caput”, da Constituição

da República de 1988; e 186, parágrafo único, da Constituição Estadual de 1989,

respectivamente em que pese a existência de questionamentos sobre a matéria.”

Tudo isso que li é do relator e conselheiro Antônio Carlos Andrada. Aqui, então, ele

dirá que não foram aplicados os 12%, porque a aplicação de 13,31%, incluindo esses

itens, está fora dos princípios da Constituição, como ele disse. Chegaremos, portanto,

a uma aplicação muito inferior  aos 12%, chegando aproximadamente a 9,49% ou

coisa semelhante.

Portanto,  o  próprio  conselheiro  Antônio  Carlos  Andrada  dirá  que  o  governo  de

Minas,  no  ano de 2007,  não cumpriu  o  item constitucional  com a  saúde.  Depois

aprovará as  contas,  mesmo sem ter cumprido.  Se fosse um prefeito,  este estaria

cassado  pelo  Tribunal  de  Contas,  sem  direito  à  eleição  e  provavelmente  com

improbidade administrativa, e o Ministério Público entrando com uma ação ou coisa

do tipo. Certamente esse prefeito estaria com uma bomba do Tribunal de Contas no
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colo. No entanto, aqui os conselheiros aprovaram.

Em  todos  os  anos  que  fizermos  a  análise,  haverá  um  conselheiro  ou  o  corpo

técnico, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, a dizer que as contas estão

erradas  e  a  recomendar  que  isso  não  aconteça  novamente,  mas  estranhamente

aprovando a conta do governador do Estado, do PSDB.

Quem não é de Minas talvez estranhe. Nós não estranhamos mais. Os conselheiros

do Tribunal de Contas são quase todos deputados que foram líderes de governo ou

figuras  proeminentes  do  PSDB  desta  Casa.  Quase  todos  os  conselheiros  foram

escolhidos  a  dedo  pelo  governador  Aécio  Neves,  pelo  governador  Anastasia  e

aprovados pela maioria que tinham nesta Casa.

Então,  os  conselheiros,  às  vezes,  são  líderes,  como  chamo,  do  governo  e  do

Tribunal  de  Contas.  Quer  dizer,  exercem  a  liderança  do  governo  no  Tribunal  de

Contas, que ganhou em Minas o apelido de “tribunal do faz de conta”. Por isso as

contas lá são aprovadas. No entanto, todo ano o próprio corpo técnico faz questão de

dizer: “Não cumpriu o item constitucional na saúde e na educação”. Sabemos que, se

um governo não cumpre a Constituição, ele não pode ter a sua conta aprovada. É

assim  que  funciona.  Se  a  Constituição  não  foi  respeitada  nos  seus  índices

fundamentais,  não  se  pode  aprovar  a  conta  de  um  governador.  Só  que  aqui  se

aprova.

O Tribunal de Contas remete à conta com esse parecer favorável demonstrando

que não houve o cumprimento, e mesmo assim a Assembleia Legislativa... Aqui, em

Minas - quem não conhece pode estranhar, mas nós conhecemos -, há também uma

“Assembleia Homologatória”. A Assembleia aqui não é a Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais. Como diz o deputado Sávio Souza Cruz, é uma “Assembleia

Homologativa. Aqui simplesmente se homologa o que o governo quer. Então, essas

contas, mesmo estando em desacordo com o preceito constitucional de investimento

na  educação  e  na  saúde,  serão  aprovadas  nesta  Casa.  Poucos  deputados  têm

sequer  paciência  de  escutar  os  argumentos  da  oposição.  Por  isso,  no  momento,

estamos aqui eu, falando, e o deputado Neider Moreira, presidindo, mas prestando

pelo menos uma satisfação ao povo mineiro. Além disso, estou cumprindo com a

minha obrigação de demonstrar que essas contas do governador estão em desacordo
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com a Constituição e não poderiam ser aprovadas.

Não seriam aprovadas em câmaras municipais da maioria dos municípios do País

se ficasse provado que o prefeito não cumpriu o índice mínimo previsto para a saúde

e a educação. Mas, no Estado de Minas Gerais, o governo tem o controle absoluto,

como demonstrei aqui, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. Amanhã,

deputado  Neider,  colegas  da  imprensa  presentes,  que  também  são  poucos,

companheiros da TV Assembleia, telespectadores e os que me ouvem no Plenário

desta  Casa,  amanhã  não  sairá  uma  linha  sequer,  e  não  sairá  dia  nenhum,  na

imprensa mineira uma linha sequer dizendo que o governo de Minas não cumpre o

mínimo  constitucional.  Os  jornais,  as  televisões,  as  rádios  estão  também

completamente  dominados  há  muito  pelo  governo  do  PSDB,  estão  cercados  de

verbas publicitárias através da ação da irmã do senador Aécio Neves, Andrea Neves,

que até hoje, com mãos de ferro, controla a imprensa mineira. Então não sairá, como

nunca saiu, uma linha sequer na imprensa mineira do que acontece com as contas do

governo em Minas Gerais. Sai na TV Assembleia quando falo ao vivo, e também se a

luz solar não tiver alguma intervenção no sinal da TV Assembleia, o que costuma

acontecer. De vez em quando, os raios solares fazem uma intervenção misteriosa e o

sinal  da  Assembleia  some.  Espero  que  hoje  essa  linha  misteriosa  do  além  não

interrompa o pronunciamento. Mas na imprensa mineira, com certeza, não haverá

nada  estranho.  Amanhã  nada  será  publicado.  Andrea  Neves  já  está  atenta,

garantindo  à  imprensa  que  pode  ficar  tranquila,  que  os  informes  publicitários

continuarão acontecendo e nada sairá nos jornais de Minas Gerais. A educação e a

saúde  continuarão  tendo  investimento  muito  menor,  um  rombo  do  PSDB  de

aproximadamente R$16.000.000.000,00, com certeza, mais de R$15.000.000.000,00

de 2003 até o ano passado. É o tamanho do rombo, mas isso não sai na imprensa

mineira.

Já  vimos  que  o  Tribunal  de  Contas  aprova  as  contas  do  PSDB  do  jeito  que

estiverem, e acontece o mesmo na Assembleia Legislativa, que homologa o que o

governo  quer,  e  a  imprensa se  cala.  Resta-nos,  às  vezes,  a  figura  do  Ministério

Público - digo às vezes porque também são vozes isoladas que atuam lá dentro. Se

depender do procurador-geral, do Ministério Público, as coisas não andam, e não há



367
____________________________________________________________________________

dele nenhuma cobrança veemente para que a Constituição seja cumprida. Não, não

há, principalmente quando estava lá o Dr. Alceu, apelidado por este deputado de “Dr.

Aeceu”, devido a sua proximidade de amizade e de laços políticos com o senador

Aécio Neves. Ele que tanto torce para que o senador Aécio Neves seja presidente da

República e trabalha para isso escancaradamente. Portanto nada que tenha de ser

denunciado do senador e ex-governador Aécio Neves é feito pelo Ministério Público,

que tudo esconde.

Felizmente há uma figura isolada no Ministério Público de Minas, a Dra. Josely, da

saúde. Esta, sim, entrou com ação na Justiça, no Tribunal, contra o senador Aécio

Neves e cobra que o governador repasse aos cofres públicos o rombo na saúde de,

pasmem!, senhores e senhoras, de 4,3 bilhões. O senador tentou de toda a forma

fazer com que esse processo não caminhasse na Justiça. A Dra. Josely foi firme e

manteve o procedimento,  e felizmente o Tribunal  de Justiça manteve como réu o

senador Aécio Neves. Hoje ele é réu e responde no Tribunal de Justiça por essa ação

do Ministério  Público,  da Dra.  Josely,  por  4,3 bilhões, que deixou de aplicar num

determinado  período  do  seu  governo,  porque  o  rombo  já  é  maior,  porque  ele

continuou aplicando os mesmos preceitos anticonstitucionais de antes, quando a Dra.

Josely entrou com essa ação. Então, hoje ele é réu, e 4,3 bilhões é dívida cobrada

pelo Ministério Público. Também isso não sai na imprensa mineira: é como se não

existisse essa ação.

A Dra. Josely está firme. O senador Aécio Neves, com a ajuda da Advocacia-Geral

do  Estado,  tentou  calar  a  ação.  Fez  recurso  para  que  ela  não  existisse,  mas

felizmente, neste caso, o Tribunal de Justiça, por 3 a 0, anulou as pretensões do

senador e manteve a ação da Dra. Josely. Está correndo, portanto, a ação na Justiça.

O juiz terá o direito de julgar e, ao que tudo indica, julgará contra o senador Aécio

Neves,  porque  qualquer  juiz,  qualquer  advogado,  qualquer  Tribunal  de  Justiça,

qualquer desembargador que verificar que não se aplicam os índices constitucionais

na saúde e na educação não permitirá que isso aconteça, sem colocar a improbidade

administrativa e outros crimes nas contas do responsável pelo governo do Estado na

ocasião.

O senador Aécio Neves - se tudo correr com normalidade jurídica em Minas, que é
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outra incógnita - não poderá ser candidato a nenhum cargo eletivo, após as contas

serem julgadas.  É  muito  óbvio  o  que  disse  o  próprio  conselheiro  Antônio  Carlos

Andrada. Lerei apenas uma parte: “Foi demonstrada a palavra do conselheiro. Pelo

Estado,  a  aplicação  de  13,31%,  incluindo,  neste  cômputo,  investimento  em

saneamento  realizado  pela  Copasa,  desembolsos  com  atendimento  à  clientela

fechada  -  PMMG,  Ipsemg  e  IPSM  -  e  com  benefícios  previdenciários  -  Fundo

Financeiro da Previdência - Funfip”.

Continua o conselheiro Antônio Carlos Andrada: “Os itens acima mencionados, a

nosso juízo, estão em desacordo com os princípios da universalidade e gratuidade”.

Claro,  a  Copasa  cobra  a  conta.  “Contemplados  no  art.  196,  da  Constituição  da

República, e no art. 186, da Constituição do Estado, respectivamente, em que pese a

existência de questionamento acerca da matéria”. Isso foi dito pelo próprio Antônio

Carlos Andrada. Cito o conselheiro porque foi líder  do governo Aécio aqui durante

muito tempo. Ele próprio, como conselheiro, dá o testemunho de que isso está em

desacordo com os preceitos constitucionais. Essas informações são relativas ao ano

de 2007. Em todos os anos, repito, aconteceu a mesma coisa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, passo a fazer o relato de cada centavo que deixou

de  ser  investido  na  educação  e  na  saúde,  ano  a  ano,  nessas  contas  que

analisaremos agora,  para  que não fiquem dúvidas.  No quesito  saúde,  no  ano de

2003,  o  percentual  de  aplicação  ficou  em  6,39%.  Houve,  portanto,  um  déficit  de

R$391.603.108,08. Em 2004, o que foi aplicado à saúde, em termos de percentual,

com  recursos  públicos,  foi  6,97%,  deixando um  déficit  de  R$646.981.572,22.  Em

2005, o percentual aplicado foi de 6,27%, deixando um déficit de R$806.586.377,19.

Agora vamos entrar nas contas que estão aqui para serem julgadas, de 2006, 2007

e 2008. No ano de 2006, o índice de 5,83% foi aplicado. Nota-se que deveriam ser

sempre  12%,  e  está  sempre  abaixo.  Nesse  caso,  o  rombo  na  saúde  foi  de

R$1.015.852.387,82. Em 2007, o governo aplicou apenas 6,88% na saúde, deixando

um prejuízo à saúde pública no valor de R$955.420.617,52.

Em  2008,  a  aplicação  foi  de  7,36%,  deixando-se  também  um  déficit  na  saúde

pública - um dinheiro que deixou de ser aplicado nos hospitais, nos centros de saúde,

no  pagamento  de  médicos.  Eram recursos  para  os  municípios,  na  ordem  de  um
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R$1.050.386.416,37.

Os recursos de 2009 ainda não estão aqui nas contas para serem apreciados. Eles

serão apreciados depois. A aplicação foi de 8,17%, deixando um prejuízo de mais de

R$835.000.000,00.  Em 2005,  a  aplicação foi  de  8,04%,  deixando um prejuízo  de

R$1.034.000.000,00 e mais uns quebrados; em 2011, aplicaram-se apenas 8,51%,

dando-se portanto um prejuízo de R$1.431.000,00 e alguma coisa.

Resultado:  do  ano de 2003 até  o ano de 2011,  o acumulado de nove anos do

governo do PSDB, a média de aplicação foi de 7,37%, em vez dos 12%. O prejuízo

foi  de  R$7.792.235.895,57.  Esse  prejuízo  decorreu  de  um  cálculo  feito  com  as

minúcias do Tribunal de Contas. Portanto, esses dados não são apenas da Oposição

desta  Casa,  mas  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  que,  estranhamente,  ainda

aprova, a cada ano, essas contas com esse déficit colocado. Imaginem, se fosse o

presidente  Lula  ou  a  presidente  Dilma,  isso  já  estaria  rejeitado,  já  teria  virado

escândalo  e  novela  na  televisão.  Cada dia  haveria  um capítulo  com um ministro

diferente. Perguntariam se o Lula sabia ou não sabia disso. Haveria uma novela,

daquelas  intermináveis,  para  falar  mal  do  PT,  e  também  haveria  deputados  no

Congresso Nacional para falar na televisão sobre o prejuízo quantas horas quisessem

por dia. Iriam mostrar meninos sofrendo no centro de saúde e falariam que a culpa

disso era do PT. Seria assim, mas com o PSDB não aconteceria nada. Não há esse

risco. Não sai absolutamente nada. As pessoas morrem na fila, e não há problema.

Isso não é culpa de ninguém, é culpa de Deus e do acaso.

Nada acontece aqui que seja de responsabilidade do PSDB. Mas os dados estão

aqui.  Falei  em  R$8.000.000.000,00,  desculpem-me,  mas  o  valor  exato  é

R$7.792.235.895,57. Esse valor não foi investido na saúde, nos tempos em que o

PSDB  governava  Minas  Gerais,  nos  tempos  em  que  o  senador  Aécio  Neves

governava com o Anastasia.

Pois  bem.  É  claro  que  isso  faz  falta.  É  muito  recurso.  São  quase

R$8.000.000.000,00.  É  muito  recurso,  principalmente  se  somarmos  a  isso

R$1.500.000.000,00, com que se construiu a Cidade Administrativa, a “Brasilinha” do

Aécio. Ele agiu assim só para mostrar que se parece com Juscelino, 50 anos depois.

Nem moderno  ele  é.  Fazer  uma “Brasilinha”,  50  anos  depois,  para  dizer  que se
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parece com Juscelino  Kubitschek  é  muito  atraso.  Ele  gastou  R$1.500.000.000,00

para concentrar servidor público em um só lugar, na época da descentralização, na

época em que se tem computador e internet, na época da modernidade, só para se

parecer  com Juscelino  Kubitschek.  O sonho de Aécio  Neves é ser  presidente  da

República. Como o governo de Minas virou comitê eleitoral dele, esse tipo de coisa

ainda é aplaudida por setores da imprensa mineira, controlados, repito, por Andrea

Neves,  a  “Goebbels das  Alterosas”,  aquela  que  controla  com  mãos  de  ferro  a

imprensa mineira, que nada publica.

Se somarmos a isso o Mineirão, que foi doado para a Minas Arena, teremos até

tristeza. Temos tanto sentimento pelo Mineirão, e ele foi doado para a Minas Arena.

Está lá o Cruzeiro sendo espoliado e o Atlético resistindo. O América nem sonha em

jogar lá, porque a Minas Arena é que controla e cobra caro. O Atlético faz uma final na

Copa  Libertadores  com  uma  renda  de  R$14.000.000,00  e  leva  R$7.000.000,00.

Metade da renda fica para a Minas Arena. É muito dinheiro!

O Aécio doou o Mineirão para a Minas Arena. Isso está dando a maior confusão no

Rio. Mas, lá, como o governador é do PMDB, a imprensa abre os canais para que se

reclame.  Aqui  é  tudo  fechado.  Ninguém  fala  nada,  mas  eu  falo.  Aécio  doou  o

Mineirão.  Ele  quebrou Minas  e  doou o  Mineirão.  Foram mais  recursos  vindos  do

governo federal, por meio de financiamento, e o Estado é que está pagando.

Vocês sabiam que, quando o estádio não dá lucro para a empresa durante o mês, o

Estado cobre o prejuízo? É sagrado: o Estado paga R$7.000.000,00 à Minas Arena.

Se não der lucro, paga assim mesmo. É um negócio da China para os amigos do

senador Aécio Neves. E assim vai Minas Gerais, com o silêncio da imprensa, com o

conluio  do  Tribunal  de  Contas,  que  já  mostrei  aqui,  e  com  a  “assembleia

homologativa” do Estado de Minas Gerais, onde, por vezes, tenho falado sozinho,

porque não há ouvidos,  as pessoas não têm consciência do que tem acontecido.

Esses  recursos  fazem  falta  na  saúde  e  na  educação  públicas.  Vou  procurar

demonstrar o que acontece na educação ano a ano.

No caso da saúde, vocês já entenderam o truque, pois já me referi a ele várias

vezes. Todo cidadão mineiro que consegue ouvir isso, quando a imprensa permite -

aqui na TV Assembleia é permitido que falemos -, entende que o truque é simples.
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Eles pegam o dinheiro que a Copasa investe  em saneamento e dizem que é da

saúde.  Só  que  o  dinheiro  da  Copasa  não  é  do  erário,  portanto  não  pode  ser

considerado  investimento  do  governo.  A  Copasa  é  uma  empresa,  e  todos  nós

pagamos pela água. Então, esse recurso não pode ser considerado investimento em

saúde, porque a Copasa é uma empresa que cobra pelo serviço. O que tem de ser

aplicado nos 12% é dinheiro do orçamento do Estado e não de empresa. Essa é a

diferença. Aí está o truque na saúde pública. Isso nunca foi permitido nem mesmo

antes da regulamentação da Emenda nº 29. Não se pode usar recurso de empresa

estatal. O próprio conselheiro Antônio Carlos Andrada chamou a atenção para isso,

dizendo que o que tem de ser garantido é o princípio da universalidade e gratuidade.

No caso da Copasa, não há universalidade, porque não é para todos, dependerá de

onde foi feito o saneamento, nem há gratuidade, porque se cobra a despesa. Isso

nunca esteve em questionamento, nem mesmo na discussão da não regulamentação

da Emenda nº 29. Isso foi consagrado na Constituição de 1988. Então, repito, esse é

o truque usado para deixar de aplicar os quase R$8.000.000.000,00 na saúde.

Na  educação,  o  truque  aplicado  é  também  nitidamente  proibido  por  lei.  É

considerado  investimento  em  educação  o  pagamento  dos  professores  e  dos

trabalhadores da educação, o gasto com a construção de escolas e de quadra de

esportes  e  com  a  alimentação  escolar.  Tudo  isso  é  permitido  como  gasto  na

educação,  mas  não  é  considerado  investimento  em  educação  o  pagamento  a

aposentados e pensionistas. Isso não. Por quê? Porque o aposentado e o pensionista

pagam parte de sua aposentadoria. Há o desconto no contracheque do professor, lá

está  registrado  o  desconto  de  11%.  E  o  Estado  é  obrigado  a  colocar  parte  dos

recursos  no  fundo  da  previdência.  Então,  você  não  pode  considerar  isso  como

investimento na educação e, sim, na previdência, é o custeio da previdência.

Aqui, em Minas, o PSDB inventou isso. Ele coloca no saldo da educação o que

retira de  investimento para a previdência,  para  pagar  os  aposentados.  Assim, ele

investe na educação menos do que os 25%, deixando de aplicar recursos. Fazem

falta? Fazem sim. Uma escola que não tem quadra de esportes  poderia ter  uma

quadra  coberta,  educação  em  tempo  integral  e  professor  mais  bem  pago.

Sinceramente, ser professor em Minas Gerais é uma tristeza! Os professores vivem
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em greve. Anteriormente, eles fizeram 112 dias  de greve, e com razão, mas isso

prejudica a sociedade. Temos de entender a situação. Como um professor dá aula

dessa  forma?  Quase  nenhuma  escola  tem  biblioteca  ou  sala  de  informática.  As

escolas estão caindo aos pedaços. Não são aquelas escolas que vocês veem nas

propagandas. Aquelas em que as professoras abraçam os atores globais não existem

na realidade. Visitem uma escola e não verão professores felizes, satisfeitos, com

sorrisos maravilhosos, abraçando os atores globais.

Aquilo só nas propagandas da Andrea Neves, a “Goebbels das Alterosas”. Isso só

existe lá. Mas a realidade de Minas não é essa. Os professores estão insatisfeitos e

não estão sequer se alimentando na escola. É uma briga danada. As diretoras e as

supervisoras querem impor aos professores algumas coisas; há um quadro de guerra

na escola. “As escolas não estão pacificadas”,  como afirmou a professora Beatriz

Cerqueira,  a quem,  mais  uma vez,  faço homenagem pelo  belo  trabalho que vem

realizando à frente do Sind-UTE e da Central Única dos Trabalhadores, resistindo a

esse massacre que o PSDB faz com as escolas e com os educadores em Minas

Gerais.  O  que  é  mostrado  na  propaganda  é  outra  coisa.  Tentam  mostrar  uma

felicidade que não existe.  A propaganda do PMDB no horário gratuito  disse bem.

Todos gostariam de morar nas propagandas da Andrea Neves, do Aécio Neves e do

Anastasia.

Vejam o  quadro  da  educação pública:  em 2003,  em vez de aplicarem os  25%,

aplicaram 22,84%. Portanto, a educação deixou de arrecadar e de investir nesse ano

R$230.135.621,20. Em 2004, o percentual diminuiu. Investiram-se 21,69%, e o rombo

praticamente dobrou: foi para R$425.554.249,85. Em 2005, aplicaram-se 21,34%. O

rombo aumentou: foi para R$549.338.358,93. Em 2006, passou-se a aplicar menos

ainda. A aplicação na educação foi de 18,77%, e o prejuízo ultrapassou 1 bilhão:

R$1.025.097.964,89. Em 2007, a aplicação foi de apenas 18,73%, ficando acima de 1

bilhão  o  prejuízo  na  educação:  R$1.170.249.025,41.  Em  2008,  foram  aplicados

20,97%, dando um prejuízo de R$913.687.071,36. Em 2009 -  essas contas estão

sendo apreciadas agora -, aplicaram 20,28%, dando um prejuízo também de mais de

1 bilhão: R$1.029.032.884,24. Em 2010, foram aplicados 19,97%, dando um rombo

de  R$1.313.886.297,73.  Em  2011,  aplicaram-se  22,37%,  dando  um  prejuízo  de
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R$755.274.738,71.  E,  finalmente,  em  2012,  há  uma  estimativa  de  que  foram

aplicados  22,9%  -  é  o  que  está  no  orçamento  -,  o  que  gerou  um  prejuízo  de

R$659.328.929,84. Nesses nove anos, em vez de se aplicarem 25%, aplicou-se uma

média  de  21,05%,  dando  um  prejuízo  à  educação  pública  mineira  de

R$8.071.567.142,25, valor, portanto, superior a 8 bilhões.

Somando-se esses 8 bilhões com os quase 8 bilhões da saúde - 7 bilhões e tanto -,

teremos um prejuízo na educação e na saúde de aproximadamente 16 bilhões de

2003 até agora, recursos que não foram aplicados na educação pública e na saúde

pública.

Esse  é  o  tamanho  do  déficit  nos  dois  setores  essenciais,  cujos  índices

constitucionais são obrigatórios conforme a Constituição do Estado. São dados reais,

colhidos no Tribunal de Contas. Não há aqui manipulação, não há aqui nenhum índice

que seja meramente conta da oposição nesta Casa. São dados que retiramos do

relatório do Tribunal de Contas, ano a ano. Portanto, esse é o tamanho do prejuízo.

Vocês notarão que, em 2012, diminuiu um pouco o tamanho do rombo no ano. Foi

quando o Tribunal de Contas ficou muito apertado, porque vínhamos fazendo essa

denúncia e principalmente porque - já contei a história - a Dra. Josely entrou com

ação contrária no Ministério Público. Começou a haver também manifestações contra

esse  absurdo.  O  Tribunal  de  Contas,  então,  por  meio  do  presidente,  que  era  o

Toninho Andrada,  estabeleceu com o governo o que eles  chamaram de termo de

ajustamento de gestão, um dos maiores absurdos jurídicos que alguém já possa ter

visto na vida.  O Tribunal  de Contas propôs ao governo,  ou o governo propôs ao

Tribunal  de  Contas,  que  eles  fizessem  um  acerto.  O  governo  disse:  “Não  tenho

condições, não vou aplicar”. Deu os argumentos dele, disse: “Não tenho dinheiro”.

Engraçado,  não  tem  dinheiro  para  cumprir  o  mínimo  constitucional  em  saúde  e

educação. Disse que não tinha recurso, foi ao Tribunal de Contas e perguntou: “Como

é que se faz?”. O Tribunal deveria dizer: se vocês continuarem desse jeito, rejeitarei

as  contas,  o governo ficará  com uma ação de improbidade administrativa  e  será

cassado. Não é isso que deve acontecer? É isso. Não se respeitou a Constituição, o

governo deve ser denunciado pelo Tribunal de Contas, o Ministério Público precisa

fazer uma ação e o Tribunal de Justiça precisa cassar o prefeito. Não, o Tribunal de
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Contas, por meio do conselheiro Mauri Torres, relator do processo e meu amigo -

tenho com ele uma amizade, tivemos um bom relacionamento aqui, na Assembleia -,

um dos últimos líderes do governo Aécio Neves e depois do governo Anastasia nesta

Casa,  assinou com o governo um termo de acordo propondo um cronograma de

pagamento  dos  mínimos  para  a  educação  e  a  saúde  que  não  fossem  os  da

Constituição. O Mauri e o Anastasia assinaram algo que a Constituição não permite.

Eles  aplicariam,  em  2011,  2012,  2013  e  2014,  índices  menores  do  que  os  da

Constituição do Estado, aprovada nesta Casa, e da Constituição Federal, aprovada

em Brasília, em 1988. Eles assinaram, e deve ter sido no joelho. “Assina aí.” O Mauri

assinou. “Assina aí, Anastasia.” E o Anastasia assinou. “Pronto, está aqui, não precisa

respeitar a Constituição, isso aqui vale. E no Tribunal de Contas? Não, lá já acertei,

os conselheiros todos votam.” E votaram favorável a isso. Agora, na última conta, eles

disseram que não se havia respeitado a Constituição, mas foi respeitado o termo que

eles assinaram lá, esse que estou dizendo que eles assinaram no joelho. Esse está

sendo respeitado, não precisa respeitar a Constituição. E deram parecer favorável. É

impressionante. Aprovaram as contas. “E a Assembleia Legislativa? Lá eu controlo,

pode deixar. Ali é a 'assembleia homologativa'. Você acha que deputado votará contra

o Anastasia lá? Só aqueles loucos do PT, do PMDB, um ou outro. O resto faz o que

você  manda,  governador.  Lá,  eu  conheço;  lá,  dominamos,  lá  é  a  'assembleia

homologativa'. Lá não tem problema. Chega lá, e os deputados votam que é uma

beleza. Eles nem escutam o que os deputados do PT falam lá. Só o deputado Neider

Moreira escutará, porque ele estará presidindo, coitado, e precisará escutar, prestar

atenção. Mas o resto, pode ficar tranquilo, porque nem escutar os deputados irão. No

dia da votação, eles vão lá e votam.” Votam, depois ganham emenda parlamentar,

assim vai, e continua funcionando a “assembleia homologativa.” E assim vai ser.

De novo a Assembleia Legislativa aprovará, apesar disso tudo que mostrei aqui. Por

isso disse que hoje eu falaria.  De qualquer  jeito,  eu tinha que falar,  para que as

pessoas pelo menos saibam disso.

Mando  um  abraço  para  o  Fernando,  representante  da  Polícia  Civil,  sempre  aí

conosco.

Mas, enfim, o caso então é esse. A “assembleia homologativa” vai homologar esse
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acordo feito nas coxas, assinado no joelho. Então vai aprovar.

E, como já disse, amanhã e no dia que for aprovado, não sairá nenhuma linha na

imprensa;  nada,  nada,  nada  sairá.  Disso  a  Andrea  Neves  cuida.  Podem  ficar

tranquilos, isso não será palco de escândalo. Em Minas, escândalo pode existir, mas

não pode aparecer. A Dra. Andrea Neves cuidará bem dos informes publicitários. A

imprensa, satisfeita da vida, jamais publicará que, em Minas Gerais, não se cumpre a

Constituição Federal. Tomara que no futuro - espero que já seja no ano que vem -,

com as mudanças do quadro político, as coisas passem a ser mais sérias em Minas

Gerais.  E  quem  sabe?,  nós,  “do  estado  de  capitania  hereditária  dos  Neves”,

passemos a ser o estado real de Minas Gerais. Tenho muita esperança de que isso

aconteça. Na Bahia, o “Toninho Malvadeza” mandava e desmandava, mas um dia

perdeu a eleição. Acho que, em Minas Gerais, também o “Aecinho Malvadeza” vai um

dia deixar de mandar no Estado de Minas Gerais, como manda até hoje com muitos

recursos que advêm do recurso público, com um governo que é um verdadeiro comitê

eleitoral dele.

Quem  sabe  um  dia  a  imprensa  será  livre  para  emitir  suas  opiniões  e  colocar

questões que não agradem totalmente um determinado governo? É sonhar muito,

mas, se não sonhamos, deixamos de viver. O sonho é importante para as pessoas.

Sonho com o Estado de Minas Gerais livre, onde as pessoas dizem o que pensam e

respeitam pelo menos a Constituição do Estado.

Sr.  Presidente, deputado Neider Moreira,  creio que deixei claro o meu ponto de

vista e o motivo pelo qual votaremos contrário às contas que estão aqui para serem

votadas  no  dia  de  hoje,  e  que  provavelmente  ficarão  para  a  semana  que  vem,

relativas aos anos de 2006, 2007 e 2008. Esses são os argumentos centrais que

tenho, pelo menos até a semana que vem. Se houve uma ou outra coisa de que me

esqueci de falar, repetirei ou tentarei trazer mais dados ao povo de Minas Gerais.

Creio que esses argumentos são os centrais dessa questão.

Quero  apenas  aproveitar  o  momento  para  refutar  um  outro  exagero  que  foi

comemorado pelo governo do Estado. Nesse caso a imprensa deu total repercussão

ao que o governador Anastasia disse. Vocês viram, na semana passada, o governo

dizer  que  fez  uma  economia  para  o  Estado  de  Minas  Gerais,  dizendo  que
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economizaria,  até  o final  do governo,  R$1.100.000.000,00.  Ou seja,  economizaria

R$100.000.000,00 este ano e R$1.000.000.000,00 no ano que vem. Disse também

que  iria  enxugar  as  secretarias,  tirar  alguns  cargos...  Vocês  viram?  A imprensa

divulgou isso. Ela não divulga que há deficit de R$16.000.000.000,00 na saúde e na

educação, como falei. Mas essas pirotecnias do governo eles divulgam. A imprensa

divulga o que quer e não escuta o que a oposição diz. Ela só divulga o que o governo

quer.

Vou citar um outro dado que acho importante. O governo diz que vai retirar cargos,

enxugar cargos e secretarias. Noutro dia, o senador Aécio Neves... Desculpem-me

falar muito dele, mas é porque eu, às vezes, fico impressionado com a coragem dele -

não gosto de falar cara de pau, porque é um termo meio... Às vezes, as pessoas

podem dizer que o deputado chamou o senador de cara de pau, e isso não é bom.

Vamos usar um termo mais leve, ele tem a desfaçatez. O senador tem a desfaçatez.

Noutro dia ele foi à televisão e disse que o PT só sabe criar cargo, o PT tem - ele diz

que  é  o  PT  -,  em  nível  nacional,  20  mil  cargos  para  distribuir.  São  cargos

comissionados,  são 20  mil  cargos.  Ele  encheu  a  boca  para  falar.  Aí  a  Folha  de

S.Paulo, o Estadão e o Estado de Minas colocam, de todo o tamanho, o título: “o PT

tem 20 mil cargos em nível federal”.

Então fui buscar lá trás, nas leis delegadas do Anastasia, quantos cargos ele tinha

criado em 2011.

Ele criou, só em 2011, 9.074 cargos por leis delegadas. Metade do que o Aécio

disse que existe em nível nacional ele criou com a lei delegada em Minas, repito.

Criou  também  muitas  secretarias.  Tudo  criado  aqui,  inclusive  um  cargo  para  a

sobrinha do Cachoeira. Vocês se lembram disso, chegou a ser mencionado na época.

Está  lá  em  Uberaba.  Se  não  me  engano,  está  até  hoje.  Mas  aqui  falam  que  é

“meritocracia”. Aqui tudo é por mérito. Então foram 9.074 cargos criados pelas leis

delegadas em Minas Gerais. Isso também eu teria de refutar.

As secretarias que estão sendo extintas são aquelas que deram para os partidos

aliados. Mas elas já teriam de terminar mesmo no ano que vem, porque os deputados

têm de voltar para cá. Um exemplo é a Secretaria da Copa do Mundo. Há uma que

ele deu para o deputado federal Alexandre Silveira, que foi do Dnit, para não fazer
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nada.  Lá  no  Vale  do  Aço,  eles  reclamam  porque  criaram  uma  secretaria  para

coordenar  a  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço.  Colocaram  um  apelido  de

Alexandria numa cidade. Ele criou quase que uma cidade. Essa secretaria vai ser

extinta, mas, como ele é deputado federal, tem de voltar mesmo para Brasília. Então

estão extinguindo uma secretaria que criaram para dar para o secretário. Assim, o

enxugamento  dito  aqui  é  mais  uma pirotecnia  que  o  governo  faz.  São  essas  as

questões que gostaria de levantar.

Aproveito,  Sr.  Presidente,  para deixar  uma saudação.  Ontem eu já tinha feito  a

análise que o deputado André Quintão fez hoje para nós, que são as notícias boas,

como a queda do índice inflacionário, que diminuiu muito. Vou deixar para falar noutro

dia sobre esse assunto.

Parabenizo, assim, a presidenta pelos anúncios que fez ontem, e torcemos para

que dê certo. Em Minas há uma outra característica que o senador Aécio Neves está

inaugurando, que é torcer para dar errado. São as aves agourentas. Vai vir a inflação!

A inflação vai acabar com o Brasil! Mas a inflação está sob controle. Vai acabar a luz!

Vai ter apagão! Essa área está também sob controle. Ele torce para não chover, para

o tomate apodrecer, para o Galo perder. Enfim, faz de tudo. Infelizmente o governador

é um azarão, mas não está conseguindo os seus azares. Tem uns cruzeirenses que

torcem, mas de forma salutar. O que não pode é torcer contra o Brasil. O senador

torce  contra  o  Brasil,  que  não  é  um  time.  Ele  torce  a  favor  da  inflação,  para  a

duplicação da BR-381 não vir.  A candidatura dele só se consolida se o Brasil  der

errado.  É ruim  ser  candidato  assim,  ou  seja,  torcer  para  dar  errado para  ver  se

consegue ser candidato. É ruim ser candidato com um país todo errado. Tem de sê-lo

com um país indo bem, para avançar. Não sei; porque torcer para dar errado não dá

votos, mas cada um com a sua técnica. Ele está com a de trabalhar para dar errado.

É isso que temos visto no Brasil.

Sr. Presidente, desculpe-me a demora das análises, mas espero que tenha ficado

clara a nossa motivação, o porquê de estarmos votando contrariamente à aprovação

das contas. Não vou vender ilusões. A Assembleia Legislativa jamais vai votar contra

as  contas  do  governador,  por  mais  que  mostremos  aqui  a  realidade;  mas  as

consequências  da  rejeição  das  contas,  caso  isso  ocorresse,  seria  uma  ação  de
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improbidade administrativa. O Ministério Público já entrou com uma ação. Eu estava

esquecendo-me de dizer que nós, do Bloco Minas sem Censura, entramos com uma

ação também para pedir a nulidade do termo de ajustamento de gestão - TAG -, que

expus aqui. Nesse caso conseguimos aprovar, por 3 a 0, no Tribunal de Justiça, que a

nossa ação fosse acolhida. Então ela será julgada. O governo também tentou uma

manobra para que nem sequer a nossa ação popular fosse acolhida. O Tribunal de

Justiça analisou e disse que tínhamos razão em apresentar  a ação. Será julgado

agora o mérito, que é a nulidade desse TAG. Isso me parece óbvio. O que estamos

dizendo  é  só  que  o  TAG não  pode  ser  assinado  se  vai  contra  as  Constituições

Federal e Estadual. Não se pode fazer um TAG que fira a Constituição, pois ela vale

mais que esse termo. Todos sabem disso. Tem, portanto, de ser anulado o referido

termo assinado. Os juízes do Tribunal de Justiça disseram, repito,  por 3 a 0, que

temos razão na apresentação. Então será julgado o mérito.

Espero  duas  notícias  boas  para  este  ano,  que  é  anular  esse TAG e obrigar  o

governo a investir ainda este ano o percentual do mínimo constitucional na educação

e na saúde,  que não está  previsto  no  orçamento.  Então,  neste  ano,  educação e

saúde terão menos recursos do que manda a Constituição. E, apenas no ano que

vem, haveria uma previsão de acatamento desses ajustes nas referidas áreas pelo

TAG.

É preciso anular esse TAG e cobrar do Estado para que tenhamos desde este ano a

recomposição dos recursos que a educação e a saúde não receberam. De uma forma

ou  de  outra,  isso  terá  de  ser  feito.  O  que  não  pode  ocorrer  é  o  prejuízo  da

Constituição e do Estado pela irresponsabilidade do governo desde o ano de 2003. A

ação para anular o TAG está em andamento, bem como a ação proposta pela Dra.

Josely.  Ela acha que essa ação será votada ainda neste ano,  pelo menos em 1ª

instância.  O juiz já  tem todos os dados,  todos os detalhes.  O Tribunal  de Justiça

anulou a manobra do governo que não permitia o julgamento da ação, mas por 3

votos a 0, a ação foi mantida. Por isso eu disse que o senador Aécio Neves é réu,

pois trata-se dos anos em que ele não aplicou o recurso. Ela ajuizou a ação contra o

Estado e contra o próprio governador,  responsabilizando-o.  Por  isso o  valor  é de

R$4.300.000.000,00, pois se refere ao período de governo dele. E essa ação já está
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com o juiz. A Dra. Josely acha que até o final do ano, se tudo correr bem, ocorrerá o

julgamento dessa ação. É o que esperamos.

Faço um apelo ao povo de Minas Gerais e aos telespectadores da TV Assembleia

para  que  fiquem  atentos  e  acompanhem  a  votação  das  contas  do  governador.

Guardem esses números. Vou ler pausadamente o cumulativo do que deixou de ser

investido na saúde e na educação. Acompanhem a votação no Plenário da Casa.

Todos os votos  dos deputados na Assembleia Legislativa são abertos. Não existe

mais  o  voto  simbólico.  Na  semana  que  vem,  quando  ocorrerá  a  votação,  cada

deputado terá de votar “sim” ou “não”, se aprova ou não as contas do governador, por

exemplo. O painel computará e mostrará o voto de todos os deputados. Não vale

mais  o  voto  simbólico  nem  o  voto  secreto.  Isso  foi  um  avanço  da  Assembleia

Legislativa, e todos os deputados votaram favoravelmente a ele.

Então vou citar o dado relativo à saúde - o sindicato da saúde, os militantes dessa

área e os que precisam da saúde pública fiquem sabendo: em um acumulado de

nove  anos,  de  2003 a  2011,  o  governo aplicou em média  7,37% na  saúde,  dos

recursos do Estado;  não está incluído o recurso de empresa.  Portanto,  até 2011,

deixou de aplicar R$7.792.235.895,57. Já na educação, o acumulado de 2003 a 2011

foi em torno de 21,05%, deixando de investir R$8.071.567.142,25. Com esses dados

sobre  a  educação  e  a  saúde,  mais  uma vez  justifico  minha  posição  contrária  à

aprovação das contas do governador nos anos de 2006, 2007 e 2008, na votação que

ocorrerá na semana que vem. Depois virão as outras contas.

Quanto à conta relativa a 2011, a última que aguarda apreciação das comissões, já

há um substitutivo do deputado Sávio Souza Cruz, líder do nosso bloco, em que ele

opta por orientar o voto pela rejeição.

Obrigado,  presidente,  pela tolerância. Agradeço também ao telespectador da TV

Assembleia, à imprensa e a todos os que acompanharam a nossa exposição.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Peço a V. Exa. para encerrarmos a reunião, até para

não votarmos hoje, com o Plenário muito vazio, as contas do governador.

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

continuação dos trabalhos.
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Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, dos Projetos de Resolução nºs 1.826/2007, 2.867/2008 e 3.996/2009,

uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O presidente -  A presidência 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.392/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Assistencial  Comunidade  Vida  Nova

“Cantinho do Céu”, com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.392/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Assistencial Comunidade Vida Nova “Cantinho do Céu”, com sede no Município de

Uberlândia,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  natureza

beneficente  e  assistencial,  que  tem  como  escopo  o  atendimento  a  dependentes

químicos.

Na consecução desse propósito,  a instituição acolhe para tratamento social,  em

caráter permanente e gratuito, dependentes de substâncias psicoativas, oferecendo-

lhes suporte e tratamento, em ambiente orientado pela ética e por valores morais e

comportamentais, apoia a reabilitação social, familiar e profissional de seus assistidos

e  presta  serviço  de  orientação  e  aconselhamento  aos  familiares,  visando  à
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reestruturação familiar.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido em Uberlândia pela

Associação Assistencial  Comunidade Vida Nova “Cantinho do Céu”, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.392/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.835/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  deputado Duílio  de  Castro,  o projeto  de  lei  em epígrafe  tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Brasileira  de  Apoio  aos

Cancerosos - Abraco -, com sede no Município de Pará 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 3.835/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Brasileira de Apoio aos Cancerosos - Abraco -, com sede no Município de Pará de

Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente

e assistencial, que tem como escopo o atendimento a pacientes oncológicos.

Na consecução desse propósito,  a instituição ampara os pacientes  de câncer e

seus familiares; auxilia os doentes com exames, remédios e gêneros alimentícios,

hospeda aqueles que não possuem lugar para ficar durante o tratamento, organiza

palestras sobre temas de interesse de seus assistidos e mantém creche.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pela Abraco para o

acolhimento dos pacientes oncológicos de Pará de Minas, 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° 3.835/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.980/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Zé  Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar  a

denominação  de  Mário  José  Alves  ao  trecho  da  Rodovia  LMG-738  situado  no

Município de Coromandel.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2013 e distribuída às

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

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

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

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

Na  reunião  de  21/5/2013,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que ela enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.980/2013 tem por escopo dar a denominação de Mário José

Alves ao trecho da Rodovia LMG-738 situado no Município de Coromandel.

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

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

Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão

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

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

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
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§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do estado membro.

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

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a Nota Técnica de 8/5/2013,

do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, por meio da

qual esse departamento se manifesta favoravelmente à pretensão do projeto de lei

em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.980/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.981/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Paulo  Guedes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação  ao  trecho  da  Rodovia  MGC-479  que  liga  o  Município  de  Chapada

Gaúcha ao Município de Arinos.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2013 e distribuída às

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

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

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

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

Na  reunião  de  21/5/2013,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que ela enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.981/2013 tem por escopo dar a denominação de Guimarães

Rosa ao trecho da Rodovia MGC-479 localizado no Município de Chapada Gaúcha,

que liga esse município ao Município de Arinos.

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

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

Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão

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

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

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do estado membro.

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

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.
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Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a Nota Técnica de 8/5/2013,

do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,

por meio da qual esse Departamento se manifesta favoravelmente à pretensão do

projeto de lei em análise.

Embora não haja óbice à aprovação da matéria,  apresentamos a Emenda nº 1,

redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, para adequar o texto à

técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.981/2013 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Guimarães Rosa o trecho da Rodovia MGC-479 que liga

os Municípios de Chapada Gaúcha e Arinos.”.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.122/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Morada  da  Serra  -

Ascombamos -, com sede no Município de Ibirité.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.122/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Morada da Serra - Ascombamos -, com sede no

Município de Ibirité.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  31,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro nos Conselhos

Municipal, Estadual e Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de

seu estatuto constitutivo.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.122/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Bairro Morada da Serra - Ascombamos -, com sede no Município de

Ibirité.”.

Sala das Comissões, 6 agosto de 2013.
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Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.225/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Esportiva, Cultural e Educacional Juventus, com sede

no Município de Pará de Minas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/6/2013 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 4.225/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Esportiva, Cultural  e  Educacional  Juventus,  com sede no Município de

Pará de Minas.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 62, § 1º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será revertido em favor de

obras assistenciais de caráter filantrópico; e, no art. 72, que as atividades de seus

dirigentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.225/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.228/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação do Amor, com sede no Município de Iapu.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/6/2013 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 4.228/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Amor, com sede no Município de Iapu.

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. 29, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores, doadores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagens, gratificações ou benefícios, a qualquer forma ou título; e,

no  art.  42,  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.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.228/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.236/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a entidade Obra Social Eduarda Pereira de Oliveira, com sede no

Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/6/2013 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 4.236/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade  Obra  Social  Eduarda  Pereira  de  Oliveira,  com  sede  no  Município  de

Contagem.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
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destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.236/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.242/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário Nossa Senhora Aparecida da Comunidade

Jacobina II, com sede no Município de Palmópolis.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/6/2013 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 4.242/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário Nossa Senhora Aparecida da Comunidade Jacobina II, com

sede no Município de Palmópolis.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
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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.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.242/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.246/2013

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  de  Capoeira  Cambuí,  com  sede  no  Município  de

Cambuí.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/7/2013  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 4.246/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Capoeira Cambuí, com sede no Município de Cambuí.

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.  19,  que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas.

Ressalte-se que o art.  61 do Código Civil  estabelece que, em caso de omissão

sobre a destinação do remanescente do patrimônio líquido da entidade em caso de

dissolução,  ele  será destinado a  instituição municipal,  estadual  ou federal  de  fins

idênticos ou semelhantes aos da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.246/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.248/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Ação Social do Canaã, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/7/2013  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 4.248/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Ação Social do Canaã, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  32,  que,  na

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

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social; e, no art. 33, que seus dirigentes não serão remunerados.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.248/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.249/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Praticantes de Ciclismo Ecológico de Ouro Branco,

com sede no Município de Ouro Branco.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/7/2013  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 4.249/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Praticantes de Ciclismo Ecológico de Ouro Branco,  com sede no

Município de Ouro Branco.

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

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

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

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 53, que seus

dirigentes e conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento

de qualquer contribuição, doação ou auxílio; e, no art. 56, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de entidade que tenha o

mesmo objetivo social da entidade dissolvida ou que venha desempenhar a função de

museu municipal do ciclismo.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.249/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.262/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do

Ribeirão  de  Areia  e  Adjacências  -  ACPPRRA  -,  com  sede  no  Município  de

Itamarandiba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/7/2013  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 4.262/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária  dos  Pequenos  Produtores Rurais  do  Ribeirão  de  Areia  e
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Adjacências - ACPPRRA - , com sede no Município de Itamarandiba.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  35,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de  sua dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.262/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.770/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe “institui no Estado

de Minas Gerais as diretrizes para formulação do Programa de Terapias Integrativas e

dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/12/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para receber parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta comissão para ser  analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Foi apresentado pela relatoria, na reunião do dia 3/4/2012, requerimento solicitando

fosse a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde - SES -,

para que se manifestasse sobre sua viabilidade técnica. A resposta a essa diligência

encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

A proposição em epígrafe institui  diretrizes  a serem observadas pelo Estado na

formulação do Programa de Terapias Integrativas, destinado a atender a população

com vistas a seu bem-estar e à melhoria de sua qualidade de vida.

No  art.  2°,  estabelece  como  objetivos  específicos  a  promoção  da  saúde  e  a

prevenção  de doenças  através  de práticas  que utilizem  basicamente  os  recursos

naturais; o oferecimento de terapias integrativas, como a massoterapia, a fitoterapia,

a homeopatia e a acupuntura, nas unidades de saúde e hospitais públicos do Estado;

o estímulo à utilização de técnicas de avaliação energética das terapias naturais; e a

divulgação dos benefícios das terapias naturais para a prevenção de doenças.

O  art.  3°  da  proposição  prevê  que  as  modalidades  terapêuticas  devem  ser

desenvolvidas  por  profissionais  devidamente  habilitados  e  inscritos  no  respectivo

órgão de classe municipal,  estadual  ou federal.  No art.  4°,  o projeto prevê que o

Poder Executivo poderá celebrar convênios com órgãos federais e municipais, bem

como com entidades representativas de terapeutas, para o atendimento do disposto

na lei.

O art. 24, XII, da Constituição Federal estabelece a competência concorrente dos

estados para legislar sobre defesa da saúde, o que é confirmado no art. 10, inciso XV,

alínea “m”, da Carta Estadual. No âmbito da legislação concorrente, compete à União

estabelecer  normas gerais,  e  aos  estados,  suplementar  a  legislação federal  para

atender às suas peculiaridades, sendo que, no caso da inexistência de norma geral,

podem os entes federativos exercer a competência plena.

A União, no âmbito de sua competência, por meio do Ministério da Saúde, em 3 de

maio de 2006, editou a Portaria nº 971, aprovando a Política Nacional de Práticas

Integrativas e Complementares  - Pnpic  - no Sistema Único de Saúde - SUS. Essa

política,  de  caráter  nacional,  recomendou  a  implantação  e  implementação,  pelas

Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, das ações e
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serviços relativos às Práticas Integrativas e Complementares no âmbito do SUS (art.

1º da referida portaria).

Neste ponto, cumpre lembrar que o relatório final da 10ª Conferência Nacional de

Saúde, realizada em 1996, já aprovara “a incorporação ao SUS, em todo o País, de

práticas de saúde como a fitoterapia, a acupuntura e a homeopatia, contemplando

terapias alternativas e práticas populares”. A aprovação dessas práticas de saúde foi

formalizada no Anexo da portaria acima mencionada.

O art.  2º  dessa portaria  determina  que os órgãos  e  entidades  do Ministério  da

Saúde  que  executem  ações  relacionadas  com  a  referida  política  promovam  a

elaboração ou readequação de seus planos,  programas,  projetos  e atividades em

conformidade com as diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas.

O Anexo da mencionada norma infralegal inclui,  na tabela de procedimentos do

SUS, os serviços de saúde relativos às terapias integrativas. Sob o código de serviço

nº  68,  estão  incluídas,  com  a  denominação  de  Práticas  Integrativas  e

Complementares,  além  da  homeopatia,  a  acupuntura,  a  fitoterapia  e  técnicas  da

medicina tradicional chinesa, entre outras.

No  referido  anexo,  encontramos  ainda  normas  relativas  às  diretrizes  e  às

responsabilidades  institucionais  dos  gestores.  Verificamos,  portanto,  que  todas  as

providências  necessárias  à  implementação  das  terapias  integrativas,  como

metodologia  aceita  e  inserida  no  universo  científico  da  medicina  e  como

procedimentos médicos praticados no SUS, já se encontram legalmente formalizadas

e implementadas.

No âmbito estadual, a SES, seguindo as diretrizes da política nacional, aprovou a

Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares  - Pepic  -, por meio da

Resolução nº 1.885/2009.

As  competências  dos  gestores  estaduais  e  municipais  estão  definidas  tanto  na

Pnpic  quanto  na  Pepic  e  seguem  o  modelo  de  atuação  do  SUS,  ou  seja,  o  de

municipalização da execução de ações e serviços. Desse modo, compete ao Estado

elaborar normas técnicas para inserção das práticas integrativas e complementares

na rede de saúde e manter articulação com municípios, apoiando-os na implantação

e supervisão das ações. Aos municípios compete incorporar esses procedimentos à
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sua estrutura de prestação de serviços.

A matéria, portanto, já se encontra regulada e implementada no âmbito do SUS.

Assim, falta à proposição o atributo de novidade jurídica, um dos pilares da tríade que

sustenta o instituto da lei no sentido estrito. Ensina a doutrina que a lei “stricto sensu”

deve  apresentar  como  requisitos  essenciais  a  generalidade  (universalidade),  a

obrigatoriedade e o caráter inovador no mundo jurídico. Este atributo, por inexistente,

macula a proposição sob análise com a eiva da antijuridicidade, que não se coaduna

com a constitucionalidade e a legalidade.

É oportuno destacar que o art. 3° da proposição, que estabelece a obrigatoriedade

de  que  as  modalidades  terapêuticas  sejam  desenvolvidas  por  profissionais

devidamente habilitados no respectivo órgão de classe municipal, estadual ou federal,

esbarra  em  inconstitucionalidade.  Isso  porque,  apesar  de  o  art.  5°,  XIII,  da

Constituição Federal determinar que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício

ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece”, o art. 22,

XVI, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre condições para

o exercício de profissões. Assim, a exigência de habilitação e inscrição no órgão de

classe para o exercício de determinada atividade está fora do âmbito de competência

estadual.

O art. 4° da proposição, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com

órgãos  federais  e  municipais,  bem  como  com  entidades  representativas  de

terapeutas,  por  sua  vez,  também  incide  em  vício  de  inconstitucionalidade.  É

importante observar que o Supremo Tribunal Federal - STF - já se manifestou sobre o

assunto e declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição Estadual

com conteúdo semelhante, por afronta ao princípio da separação dos Poderes, já que

se trata de matéria de competência do Executivo, no exercício de sua atividade fim:

“Ementa:  Separação  e  independência  dos  Poderes:  submissão  de  convênios

firmados  pelo  Poder  Executivo  à  prévia  aprovação ou,  em  caso  de urgência,  ao

referendo de Assembleia  Legislativa:  inconstitucionalidade de norma constitucional

estadual que a prescreve: inexistência de solução assimilável no regime de Poderes

da Constituição Federal, que substantiva o modelo positivo brasileiro do princípio da

separação  e  independência  dos  Poderes,  que  se  impõe  aos  Estados-membros:
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reexame da matéria que leva à reafirmação da jurisprudência do Tribunal (ADI nº

165/MG - Relator Sepúlveda Pertence - Julgamento: 07/08/1997)”.

Apesar de a SES ter se manifestado, por meio de nota técnica, pela alteração da

proposição, pelos motivos já expostos, não vemos possibilidade de esta Casa legislar

sobre a matéria.

Desse modo, em que pese o elevado mérito da proposição sob análise, o projeto

em foco não pode prosperar.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.770/2011.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Duilio

de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

37/2012

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de  um terço  dos  membros da Assembleia  Legislativa  e  tendo como

primeiro  signatário  o  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 37/2012 “dispõe sobre a remuneração de agentes públicos”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 23/6/2012, a proposição foi distribuída a

esta comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende acrescentar dispositivo à Constituição do Estado

para restringir a 13 o número máximo de subsídios anuais a serem pagos no Estado

aos chamados agentes políticos, autoridades públicas constitucionalmente vinculadas

ao sistema remuneratório do subsídio, conforme o § 4º do art. 39 da Constituição da

República.

Na  justificação,  sustenta-se  a  necessidade  de  aprimorar  o  sistema  mediante

limitação  expressa  do  número  de  subsídios  anuais.  Menciona-se  ainda  a
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constitucionalidade  do  pagamento  de  gratificação  natalina  em  favor  de  agentes

políticos,  conforme precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Tribunal  de

Justiça do Estado.

A iniciativa parlamentar sob exame encontra respaldo no inciso I e no § 1º do art. 64

da Constituição do Estado.

O  §  4º  do  art.  39  da  Constituição  da República,  na  redação  determinada  pela

Emenda Constitucional nº 19, de 1998, assim dispõe:

“Art. 39 - (...)

§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e

os  Secretários  Estaduais  e  Municipais  serão  remunerados  exclusivamente  por

subsídio  fixado  em  parcela  única,  vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,

adicional,  abono, prêmio,  verba de representação ou outra espécie remuneratória,

obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”.

No mesmo sentido, dispõe o § 7º do art. 24 da Constituição Mineira:

“Art. 24 - (…)

§ 7º  - O membro de Poder,  o detentor  de mandato eletivo e os  Secretários de

Estado  serão  remunerados  exclusivamente  por  subsídio  fixado em  parcela  única,

vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,  adicional,  abono,  prêmio,  verba  de

representação ou outra espécie remuneratória,  e observado,  em qualquer  caso, o

disposto no § 1° deste artigo”.

Em  que  pese  a  vinculação  dos  estados  à  referida  disposição  da  Constituição

Federal, por força de sua própria literalidade, bem como do que estabelece o “caput”

do art. 25 da mesma constituição, as unidades da Federação têm autonomia para

aperfeiçoar  o  sistema  remuneratório  de  seus  agentes  políticos,  desde  que

respeitados os princípios estabelecidos na Carta Magna.

Entendemos ainda que a proposição sob exame contribui para a concretização de

outros  relevantes  princípios  do  direito  constitucional  brasileiro,  como  o  princípio

republicano e o princípio da moralidade administrativa.

Assim, não encontramos obstáculo de ordem substancial à aprovação da proposta.

Antes pelo contrário,  devemos exaltar a iniciativa parlamentar em foco, que busca

impedir  o  desvirtuamento  do  sistema  do  subsídio,  instituído  no  bojo  da  reforma
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administrativa  promovida  pela  Emenda  Constitucional  nº  19,  de  1998.  Ademais,

conforme  precedentes  jurisprudenciais  citados  na  justificação,  agentes  políticos

também  são  amparados  pelo  direito  social  previsto  no  inciso  VIII  do  art.  7º  da

Constituição da República, em que pese o caráter limitado da eficácia da norma, que

deve respeitar os princípios da legalidade e da autonomia dos entes da Federação.

Não obstante, em atenção ao sistema da Constituição do Estado, nos parece que a

localização mais adequada para a disposição é justamente o § 7º do art. 24 do Texto

Constitucional, que já disciplina a matéria. Por outro lado, embora a Carta Mineira

estabeleça  a  possibilidade  ou necessidade  do  sistema remuneratório  do  subsídio

também  para  outras  carreiras  públicas,  nos  arts.  24,  §  8º,  131  e  283-A,  esses

dispositivos não demandam alteração porque remetem expressa ou implicitamente ao

§ 7º do art. 24.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 37/2012 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o § 7º do art. 24 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O § 7º do art. 24 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 24 - (…)

§ 7º  - O membro de Poder,  o detentor  de mandato eletivo e os  Secretários de

Estado  serão  remunerados  exclusivamente  por  subsídio  fixado em  parcela  única,

vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,  adicional,  abono,  prêmio,  verba  de

representação ou outra espécie remuneratória,  e observado,  em qualquer  caso, o

disposto no § 1º deste artigo e o máximo de treze subsídios anuais, incluído neste

limite o direito previsto no inciso VIII do art. 7º da Constituição da República.”.

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

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Sávio Souza Cruz.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.782/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o imóvel que

especifica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2013, a proposição foi distribuída às

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

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar,  preliminarmente,  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na reunião de 19/3/2013, esta relatoria solicitou que o projeto fosse baixado em

diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, para que informasse

esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência

de domínio pretendida; e ao prefeito municipal de São Sebastião da Bela Vista, para

que declarasse sua aquiescência ao negócio em questão.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.782/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de São Sebastião da Bela Vista o imóvel com área de 423,73m², registrado

sob o nº 5.616, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita do

Sapucaí.

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  à

melhoria da saúde municipal.
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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 42/2013, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado  de Saúde,  órgão que detém o  vínculo  do  imóvel,  está  de  acordo com a

alienação.  Solicitou  contudo,  a  complementação  dos  dados  cadastrais  do  imóvel,

conforme consta em sua certidão de registro.

Já  o  prefeito  municipal  de  São  Sebastião  da  Bela  Vista,  por  meio  do  Ofício

131/2013, reforçou a importância da doação do imóvel para que se possa melhorar a

qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade.

Assim sendo, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que acata a

alteração sugerida 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 3.782/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Sebastião

da  Bela  Vista  imóvel  com  área de 423,73m²  (quatrocentos  e  vinte  e  três  vírgula

setenta e três metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o nº 5.616,

a fls. 299 do Livro 2-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita

do Sapucaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo será destinado ao

desenvolvimento de atividades na área da saúde.”.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.900/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a

doar ao Município de São José da Lapa os imóveis que especifica.

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

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

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar,  preliminarmente,  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na  reunião  de  7/5/2013,  a  relatoria  solicitou  que  o  projeto  fosse  baixado  em

diligência ao diretor-geral do DER, para que informasse esta Casa sobre a situação

efetiva dos imóveis e se existem óbices à transferência de domínio pretendida; e ao

prefeito municipal de São José da Lapa, para que declarasse sua aquiescência ao

negócio em questão.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.900/2013 de autorizar o DER-MG a doar ao Município de

São  José  da  Lapa  os  seguintes  imóveis,  registrados  no  Cartório  de  Registro  de

Imóveis da Comarca de Lagoa Santa:

1. lote nº 7 da quadra 2, com área de 360m², situado no Bairro Guarani,

registrado sob o nº 13.988, a fls. 3 do Livro 2;

2. lotes nºs 7 e 8 da quadra 3, com área total de 720m², registrados sob os nºs

13.982 e 13.983, a fls. 197 e 198 do Livro 2;

3. lotes nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da quadra 4, com área total de 3.585m²,

situados no Bairro Guarani, registrados sob os nºs 11.004, 13.985, 13.986,

13.996, 13.997, 13.993, 13.994, 10.871 e 14.002, a fls. 135, 200, 1, 11, 12, 8,

9, 189 e 17 do Livro 2;

4. lotes nºs 9 e 12 da quadra 3, com área total de 720m², registrados sob os nºs

13.984 e 13.992, a fls. 199 e 7 do Livro 2.

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.
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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 os imóveis à

implantação de órgãos públicos municipais.

Na defesa do interesse coletivo,  o art.  2º  determina a reversão dos imóveis  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que o DER, por meio da Nota Técnica de 25/3/2013, manifestou-se

favoravelmente  à  pretendida  transferência  de  domínio.  Por  sua  vez,  o  prefeito

municipal de São José da Lapa, por intermédio do Ofício nº 53/2013, declarou sua

concordância com o negócio jurídico em questão, solicitando, contudo, a alteração da

redação do inciso III do art. 1º do projeto, uma vez que os lotes nºs 1, 2, 9 e parte do

lote nº 10, todos da quadra 4, não pertencem ao DER, conforme consta na certidão

de registro dos imóveis.

Assim sendo, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que acata a

alteração sugerida pelo chefe do Executivo de São José da Lapa 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 3.900/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de São José da Lapa os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG -  autorizado a  doar  ao  Município  de  São  José da Lapa os  seguintes

imóveis:

I  -  lote  nº  7  da  quadra  2,  com  área  de  360m²  (trezentos  e  sessenta  metros

quadrados), situado no Bairro Guarani, registrado sob o nº 13.988, a fls. 3 do Livro 2-



406
____________________________________________________________________________

BM, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa;

II - lotes nºs 7 e 8 da quadra 3, com área total de 720m² (setecentos e vinte metros

quadrados),  situados  no Bairro  Guarani,  registrados,  respectivamente,  sob os  nºs

13.982 e 13.983, a fls. 197 e 198 do Livro 2-BL, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Lagoa Santa;

III - lotes nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, da quadra 4, com área total de 2.445m² (dois mil

quatrocentos  e  quarenta  e  cinco  metros  quadrados),  situados  no  Bairro  Guarani,

registrados,  respectivamente,  sob o nº  13.985,  a fls.  200 do Livro 2-BL,  e os  nºs

13.986, 13.996, 13.997, 13.993, 13.994 e 14.002, a fls. 1, 11, 12, 8, 9 e 17 do Livro 2-

BM, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa;

IV - lotes nºs 9 e 12 da quadra 3, com área total de 720m² (setecentos e vinte

metros quadrados), situados no Bairro Guarani, registrados, respectivamente, sob o

nº 13.984, a fls. 199 do Livro 2-BL, e nº 13.992, a fls. 7 do Livro 2-BM, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” destinam-se a abrigar órgãos

públicos municipais.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do DER-MG se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes 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, 6 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.243/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 471/2013, 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 Delfinópolis o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/7/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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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  4.243/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Delfinópolis  o  imóvel  constituído  pela  área de 10.000m²,  situado na

Fazenda Bom Jardim e registrado sob o nº 20.168, a fls. 135 do Livro 3-O, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Cássia.

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 ampliação da

rede municipal de ensino.

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 4.243/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.



408
____________________________________________________________________________

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.259/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 1.472/2011 e 1.484/2011, de autoria,

respectivamente, do deputado Tiago Ulisses e da deputada Liza Prado.

Aprovada no 1º  turno  na forma do Substitutivo nº  2,  a matéria  foi  distribuída  à

Comissão de Saúde para receber parecer de 2º turno, o qual opinou pela aprovação

da matéria na forma do vencido no 1º turno.

Atendendo  a  requerimento  do  deputado  Jayro  Lessa,  foi  a  matéria  distribuída

também  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  para  receber

parecer nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

Conforme relatado por esta comissão por oportunidade da tramitação da matéria

em 1º turno, o projeto de lei em tela visa proibir o uso de quaisquer tipos de amianto

ou  asbesto  ou  ainda  produtos  que  contenham  tais  substâncias,  mesmo  que

acidentalmente.  Em  sua  justificação,  argumenta  o  deputado  proponente  que  o

amianto, embora disponha de diversas funções práticas e comerciais, especialmente

na construção civil,  representa risco para os trabalhadores que o produzem e que

instalam artefatos que o contenham, bem como para os consumidores que se utilizam

desses artefatos. Entre os problemas de saúde elencados, o deputado destaca que a

exposição ao amianto facilita a ocorrência de câncer de pulmão e de problemas de
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insuficiência respiratória.

Em seu parecer de 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça informou da

complexidade  da  matéria,  que  já  é  regulada  por  normas  federais  e  também  por

normas  internacionais  às  quais  o  Brasil  aderiu.  Visando  conservar  o  intento  do

deputado proponente, bem como lidar com óbices de natureza legal e respeitar  o

princípio de separação dos Poderes, a comissão apresentou o Substitutivo nº 1, por

meio do qual concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. É

importante  destacar  que,  nesse  substitutivo,  optou-se  por  determinar  períodos  de

transição para a importação, a produção, a distribuição e o consumo de amianto e

seus derivados.

A Comissão  de  Saúde,  em  seu  parecer  de  1º  turno,  destacou  que  o  País  é

importante produtor e consumidor de amianto, ratificando ainda o entendimento do

deputado proponente de que esse material representa graves riscos à saúde. Essa

comissão julgou meritórias as contribuições propostas pela Comissão de Constituição

e Justiça, razão pela qual opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo

nº 1.

Por sua vez, esta comissão, em seu parecer de 1º turno, julgou meritória a maior

parte  das  contribuições  trazidas  pelo  Substitutivo  nº  1,  que  eliminou  prováveis

repercussões  negativas  ao  erário  estadual  contidas  no  texto  original  da  matéria.

Entretanto, de forma a apresentar aperfeiçoamentos referentes à técnica legislativa e

a antecipar a entrada em vigor das determinações trazidas pelo Substitutivo nº 1,

optou por apresentar o Substitutivo nº 2, o qual foi  aprovado pelo Plenário em 1º

turno. Nesse segundo substitutivo, as determinações do projeto entrariam em vigor

em 90 dias a partir de sua eventual publicação como lei.

Em  sua  análise  de  2º  turno,  a  Comissão  de  Saúde  julgou  meritórias  as

contribuições trazidas pelo Substitutivo nº 2, opinando pela aprovação da matéria na

forma do vencido no 1º turno.

Em  nova  análise  desta  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,

parece prudente oferecer maior prazo de transição aos consumidores, produtores e

distribuidores de produtos que contêm amianto. Entendemos que o prazo contido no

vencido é relativamente reduzido em relação às medidas necessárias para adaptação
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dos consumidores e da cadeia produtora e distribuidora de produtos de amianto. Ora,

conquanto  seja  meritório  desestimular  e  proibir  o  uso  do  amianto,  é  necessário

oferecer  o  tempo  suficiente  para  que  ocorra  a  transição.  Caso  contrário,  a

desorganização produtiva induzida por essas medidas poderia ter impacto negativo

para a sociedade mineira, gerando desemprego e redução da atividade produtiva e

podendo até ter repercussões orçamentárias, como queda de arrecadação e gastos

adicionais para o poder público, considerando as diversas obras sob responsabilidade

do governo estadual.

Assim, apresentamos aqui o Substitutivo nº 1, que abrange os aperfeiçoamentos

trazidos durante a tramitação em 1º turno e concede maior prazo para adaptação às

determinações  apresentadas,  bem  como  estabelece  medidas  para  o  período  de

transição que visam a resguardar a saúde dos trabalhadores expostos ao amianto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.259/2011, no

2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam proibidos  em todo o  território  do  Estado,  obedecidos os  prazos

dispostos no art. 2º, a importação, o transporte, o armazenamento, a industrialização,

a  comercialização  e  o  uso  do  amianto  ou  asbestos  e  de  outros  minerais  que

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos em sua composição.

Art.  2º  -  O encerramento  das atividades relacionadas no art.  1º  obedecerá aos

seguintes prazos contados a partir da publicação desta lei:

I - Oito anos, para a importação e o transporte;

II  -  Oito  anos  e  seis  meses,  para  o  armazenamento,  a  industrialização  e  a

comercialização  pela  indústria  dos  produtos  que  contenham  quaisquer  tipos  de

amianto ou asbestos em sua composição;

III  -  Nove  anos,  para  a  comercialização  pelos  estabelecimentos  atacadistas  e
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varejistas dos produtos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos em

sua composição;

IV - Dez anos, para o uso dos produtos que contenham quaisquer tipos de amianto

ou asbestos em sua composição.

Art. 3º - Até o vencimento do prazo estabelecido no inciso II do art. 2º, as empresas

fabricantes de produtos que contenham amianto ou asbestos em sua composição,

instaladas no território do Estado, ficam obrigadas a:

I - realizar medições de concentração de poeira de amianto em suspensão no ar

nos locais de fabricação, em intervalos não superiores a seis meses, tomando como

referência normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, devendo

as medições serem realizadas por instituições credenciadas pelo Instituto Nacional de

Metrologia - Inmetro;

II - não permitir o trabalho de fabricação de produtos em locais onde as medições

acusarem concentrações maiores que 0,10f/cm3 (zero vírgula 10 fibra de asbesto por

centímetro cúbico);

III  -  divulgar  aos  trabalhadores  envolvidos  na  fabricação  de  produtos  que

contenham  amianto  ou  asbestos  em  sua  composição  normas  de  segurança

relacionadas a sua utilização segura e responsável;

IV - realizar campanhas semestrais de qualificação e de divulgação ampla sobre os

riscos e a forma correta da utilização dos produtos à base de amianto.

Art. 4º - Os substitutos do amianto, quando introduzidos no mercado, deverão estar

sujeitos  a  normas  de  controle,  nos  termos  de  regulamento,  tendo  como objetivo

manter  a  proteção  à  saúde,  até  que  se  comprove,  por  pesquisas,  que  não  são

prejudiciais à saúde humana.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei ou na sua regulamentação sujeita

o infrator às penas estabelecidas no inciso XXIX do art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de

20 de agosto de 1977.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO DE LEI Nº 1.259/2011

(Redação do Vencido)

Proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
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amianto  ou  asbesto  ou  outros  minerais  que,  acidentalmente,  tenham  fibras  de

amianto na sua composição e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam proibidos  em todo o  território  do  Estado,  obedecidos os  prazos

dispostos no art. 2º, a importação, o transporte, o armazenamento, a industrialização,

a  comercialização  e  o  uso  do  amianto  ou  asbestos  e  de  outros  minerais  que

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos em sua composição.

Art.  2º  -  O encerramento  das atividades relacionadas no art.  1º  obedecerá aos

seguintes prazos, contados a partir da publicação desta lei:

I - noventa dias, para a importação e o transporte;

II  -  noventa dias, para o armazenamento, a industrialização e a comercialização

pela indústria dos produtos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos

em sua composição;

III  -  noventa  dias,  para  comercialização  pelos  estabelecimentos  atacadistas  e

varejistas dos produtos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos em

sua composição.

Art. 3º - Até o vencimento do prazo estabelecido no inciso II do art. 2º, as empresas

fabricantes de produtos que contenham amianto ou asbestos em sua composição,

instaladas  no  território  do  Estado,  ficam  obrigadas  a  divulgar  aos  trabalhadores

envolvidos na fabricação de produtos que contenham amianto ou asbestos em sua

composição  normas  de  segurança  relacionadas  a  sua  utilização  segura  e

responsável.

Art. 4º - Os substitutos do amianto, quando introduzidos no mercado, deverão estar

sujeitos  a  normas  de  controle,  nos  termos  de  regulamento,  tendo  como objetivo

manter  a  proteção  à  saúde,  até  que  se  comprove,  por  pesquisa,  que  não  são

prejudiciais à saúde humana.

Art. 5º - O descumprimento ao disposto nesta lei ou na sua regulamentação sujeita

o infrator às penas estabelecidas no inciso XXIX do art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de

20 de agosto de 1977.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.
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Jayro Lessa, presidente e relator - Glaycon Franco - Ulysses Gomes - Sebastião

Costa - Adalclever Lopes - Romel Anízio.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Câmara Municipal de São Paulo (SP) pela realização de

sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento de Pedro Pomar, ex-

deputado federal  e dirigente histórico do PCdoB (Requerimento nº  4.824/2013, do

deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Três  Pontas  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 5.013/2013, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Lavras pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 5.049/2013, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a Sra. Neusa Cardoso de Melo por sua eleição e posse no

cargo de presidente do Conselho Estadual da Mulher (Requerimento nº 5.131/2013,

da deputada Luzia Ferreira);

de congratulações com a comunidade de Bambuí pelos 127 anos desse Município

(Requerimento nº 5.149/2013, do deputado Bosco);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados no 3º Departamento de Polícia

Civil, em Vespasiano; na 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, no mesmo município,

e  na  Delegacia  de  Polícia  da  Comarca  de  Lagoa  Santa,  pela  participação  em

operação,  em  22/6/2013,  para  cumprimento  de  21  mandados  de  prisão  e  19

mandados de busca e apreensão em Lagoa Santa (Requerimento nº 5.256/2013, da

Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso aos  policiais  civis  que  menciona,  lotados na 2ª  e  na  3ª  Delegacias

Especializadas  de  Repressão  Antidrogas,  pela  participação  em  operação  que

culminou na prisão de três homens suspeitos de tráfico de drogas e armas no Centro

de  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  5.258/2013,  da  Comissão  de  Segurança

Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2013

ATAS

ATA DA 25ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/8/2013

Presidência do deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Mensagens - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do

deputado Dalmo Ribeiro Silva -  Entrega de placa -  Palavras do Sr.  Luiz Henrique

Andrade de Araújo - Palavras do Sr. Ronaldo Antônio Zica da Costa - Palavras do

presidente - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Dinis Pinheiro - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella - Sebastião Costa.

Abertura

O 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 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O deputado Sebastião Costa, 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 Banco Mercantil do Brasil pelos

70 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Luiz Henrique

Andrade de Araújo, vice-presidente do Banco Mercantil do Brasil; Marcelo de Souza e

Silva, secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico, representando o

prefeito municipal de Belo Horizonte, Marcio Lacerda; vereador Pablo César - Pablito,

representando  a  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Ronaldo  Antônio  Zica  da

Costa,  prefeito  municipal  de  Dores do  Indaiá;  e  Teodomiro Diniz Camargos,  vice-
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presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg; a Exma.

Sra.  Maria  Elvira  Salles  Ferreira,  vice-presidente  da  Associação  Comercial  e

Empresarial de Minas - ACMinas - e presidente da Associação das Caminhantes da

Estrada Real; e o Exmo. Sr. deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem.

Mensagens

O  locutor -  Gostaríamos  de  dar  ciência  ao  público  presente,  bem  como  aos

telespectadores da TV Assembleia, do recebimento de mensagens dos Exmos. Srs.

deputados  federais  Marcos  Montes  e  Isaías  Silvestre;  Senador  Aécio  Neves;

Fernando Pimentel,  ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria  e Comércio

Exterior,  e  do  governador  Antonio  Anastasia,  através  das  quais  lamentam  não

poderem se fazer  presentes  em razão de compromissos  previamente  agendados.

Todos agradecem ao presidente o convite, cumprimentam o deputado Dalmo Ribeiro

pela iniciativa e parabenizam a instituição objeto de homenagem desta noite.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Trio Amadeus.

- 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 Dalmo Ribeiro Silva

“Ser mineiro é não dizer o que faz nem o que vai fazer, é fingir que não sabe aquilo

que sabe, é falar pouco e escutar muito, é passar por bobo e ser inteligente, é vender

queijos e possuir bancos” - Carlos Drummond de Andrade.

Exmo.  Sr.  Presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  a  quem  neste  momento

cumprimentamos e saudamos. V. Exa. vem, sem dúvida alguma, comandando este

Parlamento  mineiro  por  sua  competência,  sua  retidão  e  história  política.  V.  Exa.

presidir  esta  solenidade  tão  importante  é  um  prazer  não  somente  para  o  banco

homenageado, mas para todo o povo mineiro.

Quero  cumprimentar  o  Exmo.  Senhor  Luiz  Henrique  Andrade  de  Araújo,  vice-
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presidente do Banco Mercantil  do Brasil.  Saúdo o Exmo. Sr.  Marcelo de Souza e

Silva,  secretário  municipal  adjunto  de  Desenvolvimento  Econômico,  representando

Marcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte. Cumprimento também, com muita alegria,

o  vereador  Pablo  César,  Pablito,  representando  a  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte.

Cumprimento  e  saúdo  o Exmo.  Sr.  Ronaldo Antônio  Zica da Costa,  prefeito  de

Dores do Indaiá. Quero saudar e cumprimentar o Sr. Teodomiro Diniz Camargos, vice-

presidente da Fiemg, e a nossa querida e estimada amiga Maria Elvira, deputada de

Minas e do Brasil - é um prazer imenso ter V. Exa. nesta solenidade conosco. Quero

também dirigir um cumprimento para saudar a Exma. Sra. Gláucia Araújo, esposa do

nosso Luiz Henrique de Araújo. Cumprimento, saúdo e agradeço desde já a presença

de  todos  os  senhores  representantes  desta  instituição  ora  homenageada,  como

também de outras instituições financeiras que nos dão imenso prazer em compartilhar

esta solenidade. Quero também saudar e parabenizar os valorosos colaboradores e

clientes do Banco Mercantil  do Brasil  nesta noite tão importante para todos. Meus

senhores,  minhas  senhoras,  seleto  auditório,  devo  dizer-lhes  da  minha  enorme

satisfação em recepcioná-los, como também a S. Exa. o deputado Dinis Pinheiro,

presidente desta Casa, nesta noite memorável para o Parlamento maior de Minas

Gerais.

Legou-me o destino o privilégio maior de fazer esta saudação nesta noite, quando

esta  Casa  Legislativa  abre  as  portas  de  seu  Plenário  Juscelino  Kubitschek  para

celebrar os 70 anos do Banco Mercantil do Brasil. Atendendo, assim, a requerimento

de nossa autoria, que recebeu apoio unânime de todos os pares desta Casa, como

também do ilustre presidente Dinis Pinheiro, é com muita alegria e enorme honra que

recebemos os senhores e as senhoras, funcionários do Banco Mercantil do Brasil,

diretoria,  colaboradores,  familiares,  enfim,  todos  vocês,  para  esta  merecida

solenidade. É como justo reconhecimento ao testemunho vigoroso e pujante de uma

trajetória  de  conquistas  em  prol  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Brasil  que

celebramos com vocês esta página bonita, aqui no Parlamento mineiro.

Em 1940, Carlos Drummond publica Sentimento do mundo, obra inaugural de seu

vasto legado, mais ou menos na mesma época em que, em Curvelo, no Centro-Norte



418
____________________________________________________________________________

de Minas Gerais, empresários fundam o Banco Mercantil de Minas Gerais, adquirido

em 1953 por Oswaldo de Araújo e Vicente de Araújo, mineiros da querida Dores do

Indaiá,  aqui  representada  pelo  seu  digno  prefeito  Ronaldo  Costa,  que

cumprimentamos e a quem apresentamos as nossas sinceras homenagens. Não sei

se  Drummond  conheceu os  irmãos  Araújo,  mas me lembrei  deste  trecho  do  seu

famoso  “Ser  mineiro”,  que  identifica  o  coração,  o  sentimento  e  o  espírito  dos

fundadores do Banco Mercantil, o mais mineiro dos bancos.

Em 1953, a sagacidade e o pioneirismo dos novos adquirentes transferiu a sede do

Banco Mercantil  de Minas Gerais para Belo Horizonte,  capital  mineira.  Esse foi  o

grande primeiro passo de uma trajetória de sucesso que, hoje, chega a sete décadas.

Sagazes, pioneiros, mas conservadores, sempre com o pé no chão, como todo bom

mineiro  deve ser,  estava dada assim a largada de uma caminhada vitoriosa com

todos  vocês,  que hoje  testemunham nesta  noite.  De forma responsável,  pensada

paulatinamente,  nas  décadas  seguintes,  vai-se  alicerçando  o  crescimento  com  a

aquisição,  na  década  de  1960,  dos  Bancos  Santa  Cruz  e  Metrópole  do  Rio  de

Janeiro. O banco amplia o número de suas agências e passa a atuar fora do Estado

de Minas Gerais, para orgulho de todos os mineiros.

Em 1968,  é  inaugurado  na  Praça  Sete  de  Setembro  o  edifício-sede,  marco do

segmento  econômico-financeiro  do  Estado,  tão  respeitado  por  esta  capital  e  por

Minas Gerais. Na década de 1970, outros bancos foram incorporados, entre eles o

Mercantil do Brasil, nome que passou a identificar o nosso banco mineiro pelo País

afora. Minas Gerais saiu do nome, mas permaneceu no cerne, na alma do banco, que

mineiramente,  discretamente,  com  planejamento  e  segurança  foi  cumprindo  seu

destino de se tornar um grande banco. Na década de 1980, já com aproximadamente

100 agências, o Mercantil do Brasil é um dos bancos mais sólidos de Minas Gerais,

com importância e reconhecimento no setor bancário e financeiro do País.

Sem o gigantismo das outras instituições, que a partir da globalização, perpetrada

em meados  dos anos 1990,  foram engolindo os bancos menores,  o Mercantil  se

reinventou, enfrentou as novas realidades do mercado, sempre apoiado na sua forte

cultura interna, na austeridade, na criatividade, na experiência de seus funcionários,

fiéis escudeiros. Graças à solidez conquistada, enfrentou a concorrência como Davi
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frente a Golias e conseguiu ser exceção no setor, tornou-se o único banco de médio

porte  brasileiro  ainda  atuando  no  varejo,  com  rede  de  agências  e  sempre  se

esmerando no foco do respeito ao cliente.

Em 1999, marca e agências são revitalizadas, afirmando a imagem da instituição,

que cresceu ao longo do século XX, mantendo-se com sólidos princípios e tradição,

mas também sempre atual e moderna. No ano 2000, consolida-se uma instituição

forte, valorizada, com foco na excelência do atendimento e na prestação do melhor

serviço aos seus clientes, acionistas e usuários.

Projetos  de  responsabilidade  socioambiental  ganham  impulso  e  notoriedade  e

demonstram a atuação do banco em prol do desenvolvimento da sociedade. A história

de sucesso dessa instituição funda-se na sempre renovada missão de gerar soluções

financeiras, com excelência e diferencial no relacionamento, remuneração adequada

ao capital societário, recompensa justa ao capital humano e atuação socioambiental

responsável.

Com o foco na sua missão institucional de perpetuar o negócio com segurança,

rentabilidade  e  competitividade,  lutando  por  todos  os  seus  interesses  e  pelos

interesses de seus clientes e acionistas de nosso estado e de nosso país, a cada dia

o Banco Mercantil se tornou mais respeitado não somente em Minas como também

no Brasil e no exterior.

O  Banco  Mercantil  cresceu  como  Minas  também  cresceu.  Ele  cresceu  com  a

economia mineira, consolidando-se como instituição de reconhecida importância para

o Estado. Tornou-se um banco regional, e repito, o mais mineiro de todos os bancos.

Ocupando, assim, posição de destaque, o Banco Mercantil do Brasil, enfrentando

todas as adversidades econômicas e financeiras do Brasil e do exterior, conseguiu

sempre manter na vanguarda de sua credibilidade o sistema financeiro e demonstrar

perante seus milhares de clientes e sócios a seriedade de suas operações. Durante

essa  longa  e  respeitada  trajetória  de  70  anos,  sempre  agiu  com  absoluta

transparência e zelo em seus negócios e, com certeza, essa foi a fórmula do sucesso

de 70 anos dessa gloriosa instituição financeira.

Hoje  o  Mercantil  do  Brasil  opera  com 185  agências,  distribuídas  pelos  maiores

centros urbanos do Brasil, com ênfase para a Região Sudeste, mas nasceu aqui no
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coração dos mineiros, do povo mineiro, do sentimento mineiro. E, para fora, através

da mineiridade,  essa credibilidade e transparência têm sido respeitadas por todos

aqueles que acreditam nessa gloriosa instituição.

Ocupa, sim, com muita alegria e com muita honra, a 7ª posição em depósitos totais,

segundo o “ranking” oficial do Banco Central, a 9ª em carteira de crédito e é o 12°

maior em ativos totais.

Ao finalizar esta singela homenagem, meus caríssimos amigos, agradeço a honra

de tê-los em nosso Plenário. Devo dizer que não poderia deixar, em nome do povo

mineiro,  do Parlamento de Minas Gerais,  de parabenizar toda a equipe do Banco

Mercantil do Brasil, a começar pelo seu presidente, Mílton de Araújo, pelos seus vices

Marco Antônio  Araújo  e  Luiz  Henrique  Araújo,  por  cujo  intermédio  parabenizo  as

novas gerações da família Araújo, timoneiros destes novos tempos, como também a

sua  competente  e  dedicada  diretoria  executiva,  sempre  esforçada,  incansável  na

formação desse sólido banco. Não poderia deixar de parabenizar também o seu vice-

presidente  executivo  André  Luiz  Figueiredo  Brasil,  que  entrou  no  banco  como

estagiário e hoje tem uma das mais caras representatividades no setor da instituição

bancária. Parabenizo sua competente forma de conduzir a diretoria executiva. Mais

uma vez, parabéns aos leais e não menos competentes funcionários que compõem

toda  essa  Minas,  neste  momento  tão  importante  da  família  Mercantil  do  Brasil,

composta de mais de 3.500 colaboradores.

Ao  consignar,  assim,  esta  justa  e  merecida  homenagem  que  a  Assembleia

Legislativa presta ao Banco Mercantil  do Brasil,  consideramos o exemplo de seus

idealizadores  e  os  resultados  obtidos,  deixando  consignado  em  definitivo  a

transparência  de  uma  família,  de  seus  colaboradores  e  de  todos  aqueles  que

puderam acreditar nessa grande instituição.

Devo falar-lhes também da nossa satisfação, como agentes políticos, de ter essa

instituição  como  patrimônio  dos  mineiros,  orgulho  do  povo  mineiro,  pela  sua

representatividade, pela sua determinação e, principalmente, pela forma com que é

tão sabiamente dirigida.

Caríssimo presidente Dinis, devo falar a V. Exa. da enorme satisfação que, tenho

certeza, o coração do presidente desta Casa sente, como o nosso, em agasalhar, em
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recepcionar, em parabenizar toda a família Mercantil do Brasil. Parabéns. Que Deus

os abençoe.  Tenho certeza de que muito em breve comemoraremos o centenário

desse  grande  banco,  o  banco  dos  mineiros,  o  patrimônio  do  povo  de  Minas.

Obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega ao Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo, vice-presidente do

Banco  Mercantil  do  Brasil,  de  placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser

entregue contém os seguintes dizeres: “Criado na cidade de Curvelo nos anos 40 do

século passado, o então chamado Banco Mercantil de Minas Gerais não demoraria a

dar  início  a  um  prolífico  conjunto  de  ações  de  expansão,  transformando-se,  em

poucos  anos,  em  um  dos  maiores  conglomerados  financeiros  do  País,  o  Banco

Mercantil do Brasil. Ocupando excelentes posições no ranking do Banco Central, a

instituição  faz  jus  ao  reconhecimento  público  das  qualidades  que  sempre  são

associadas  a  seu  nome:  competência,  solidez  e  confiabilidade.  A  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais presta homenagem ao Banco Mercantil  do Brasil  pelo

transcurso dos 70 anos de sua fundação”.

O presidente - Solicito a presença do amigo Dalmo Ribeiro, por favor.

Palavras do Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo

Exmo. Sr. presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dinis

Pinheiro; Exmo. Sr.  deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem; Exmo. Sr. Marcelo de Souza e Silva, Secretário Municipal

Adjunto  de  Desenvolvimento  Econômico,  representando  o  Sr.  Márcio  Lacerda,

Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Exmo.  Sr.  vereador  Pablo  César,  Pablito,

representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte;  Exmo. Sr.  Ronaldo Antônio

Zica da Costa, Prefeito Municipal de Dores do Indaiá; Sr. Teodomiro Diniz Camargos,

Vice-Presidente  da  Fiemg;  Sra.  Maria  Elvira,  Vice-Presidente  da  Associação

Comercial de Minas, Presidente da Associação das Caminhantes da Estrada Real;

caríssimo Dr. Álvaro Teixeira da Costa; caríssimo Geraldo Teixeira da Costa Neto;

jornalista Luiz Carlos Costa; amigos Dr. Ítalo Gaetanni e Dr. José Aloísio Teixeira de

Souza; caros companheiros do Comitê Diretivo do Mercantil do Brasil: Srs. Maurício
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de Faria Araújo, Marco Antônio Andrade de Araújo, Paulo Henrique Brant de Araújo,

Hélio de Araújo, Renato Augusto de Araújo, José Carneiro de Araújo, José Ribeiro

Vianna  Neto,  Mílton  Loureiro  Júnior,  Virgínio  de  Paiva  Abreu,  André  Luiz  de

Figueiredo Brasil, Valci Braga de Resende, Roberto Assunção, Fernando Machado de

Carvalho  e  Delson  de  Miranda Tolentino,  é  com  grande  satisfação que  hoje  nos

reunimos para as homenagens comemorativas dos 70 anos do Mercantil do Brasil,

nesta Casa que abrigou ilustres figuras da história do nosso estado e que marcaram a

história  do  País,  como  Mílton  Campos,  Tancredo  Neves,  Pedro  Aleixo  e  Artur

Bernardes.

Nossa história se mistura à própria trajetória de desenvolvimento da economia de

Minas  Gerais.  Naquele  longínquo  ano  de  1943,  a  pequena  cidade  de  Curvelo,

cravada no coração do Estado, ganhava a primeira agência bancária do então Banco

Mercantil de Minas Gerais. Eram tempos em que a economia do município buscava

firmar-se em sua vocação agrícola.

Por  sua  vez,  Minas  Gerais  se  preparava  para  deixar  de  ser  um  estado

eminentemente rural  e  se transformar  na economia moderna e competitiva que é

hoje, quando ocupa a posição de 3ª maior economia da Nação.

São muitos os exemplos dos avanços nesse período. Em menos de uma década,

entre 1943 e 1952, Minas Gerais via surgir em seu solo promissor empresas do porte

da  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  Acesita,  Mannesmann  e  Cemig,  entre  outras,

abrindo o caminho para a industrialização e a ampliação da infraestrutura do Estado.

Por sua vez, o Mercantil do Brasil transformou-se em uma instituição com atuação

destacada no varejo bancário nacional. Com uma rede de 200 agências, é hoje o 3º

maior banco privado de capital nacional em número de agências e o 8º em volume de

depósitos.

Nunca abandonamos a  determinação pela  busca do crescimento.  Por  um lado,

mantínhamos  uma  postura  mais  conservadora  diante  de  um  mercado  de  muitas

incertezas,  mas, por  outro,  não deixávamos de perseguir  nossas metas e nossos

nichos de mercado.

A partir  dos  anos  2000,  diante  da  consolidação  da  estabilidade  monetária,  da

globalização econômica e do acirramento da competitividade no mercado financeiro,
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arregaçamos as mangas e lançamos um ambicioso programa de modernização e

crescimento.

Sabíamos que manter o foco seria o elemento primordial para a continuidade do

sucesso em um segmento tão dinâmico e competitivo como o setor bancário. Então

focamos nossa atenção, nossos esforços e nossos investimentos no Estado de Minas

Gerais, concentramos nossas atividades no crédito às pessoas físicas e às pequenas

e médias empresas, segmentos que têm demonstrado ser a verdadeira locomotiva do

crescimento da Nação.

Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o banco vive hoje o melhor momento

de sua história e está pronto para enfrentar novos desafios. Essa é uma exigência

cada  vez  mais  presente  no  mercado  competitivo  e  em  expansão.  Os  resultados

positivos indicam que estamos no caminho certo. Nos últimos cinco anos, crescemos

à taxa média de 16% ao ano, sendo que no último ano esse crescimento foi recorde,

atingindo 32%, o dobro da média do mercado bancário nacional e cerca de quatro

vezes  o  crescimento  dos  bancos  privados.  Atingimos  a  significativa  marca  de

R$14.000.000.000,00 em ativos totais,  alcançando a 12ª  posição entre os bancos

privados.

Pois bem, senhoras e senhores, podemos dizer que vivemos hoje, após 70 anos de

existência, os desafios de novos tempos, no momento em que a sociedade brasileira

também  clama  por  transformações.  Vivemos  um  tempo  de  amadurecimento  de

nossos valores, sem abrir mão de uma postura ética, buscando sempre conciliar os

desejos de nossos clientes, de nossos acionistas e de nossos funcionários, pois uma

instituição  financeira  deve  existir  para  ajudar  os  indivíduos  a  viabilizarem  suas

conquistas, materializadas pela realização de sonhos, projetos de vida e aspirações

profissionais.

Não por outro motivo,  sempre procuramos oferecer aos nossos funcionários um

ambiente com qualidade de trabalho e perspectiva de crescimento profissional. Temos

orgulho de contar com mais de 3.200 colaboradores, quase 50% deles oriundos de

nosso vitorioso programa de estágios universitários. Apostamos na capacidade dos

jovens,  oferecendo-lhes  oportunidade  de  trabalho  e  de  crescimento  profissional.

Queremos não apenas desenvolver talentos, mas também retê-los conosco.
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Vivemos  um  tempo  de  expansão,  mas  queremos  muito  mais  do  que  isso.

Queremos contribuir também para o passo mais importante rumo à construção de um

projeto  de  nação  -  garantir  o  desenvolvimento  econômico,  social  e  ambiental  da

nossa sociedade.

Gostaria  de  ressaltar  ainda  que  temos  grande  satisfação  em  afirmar  tudo  isso

exatamente aqui,  nesta Casa.  Afinal  estamos na mais democrática Casa do povo

mineiro, onde o cidadão tem, de fato, poder e voz. Guardamos convicção da missão,

que nos cabe, de valorizar e dar sequência aos sonhos dos ilustres bancários que

iniciaram essa história  com determinação e coragem, os  saudosos tios  Vicente  e

Oswaldo de Araújo.

Queremos  agradecer  à  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  pelo

reconhecimento, por meio desta reunião especial, do papel do Banco Mercantil  do

Brasil em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso estado.

Faço  questão  de  encerrar  esta  manifestação  reafirmando  o  compromisso  que

sempre orientou  meu pai,  Mílton  de  Araújo,  na  condução firme e  coordenada  do

Grupo Mercantil do Brasil, ao longo dos últimos 20 anos: preservar as tradições, os

ideais e os sonhos daqueles que nos precederam; manter a ética e a segurança na

condução dos negócios; respeitar os desejos e as necessidades dos clientes; agir

com simplicidade, austeridade e determinação nas ações diárias.

Aos 70 anos estamos prontos para renovar  nosso compromisso com acionistas,

clientes,  amigos,  fornecedores,  funcionários  e  toda a sociedade de Minas Gerais.

Muito obrigado.

O  presidente  -  O  prefeito  Ronaldo  deseja  fazer  uma  homenagem  ao  Banco

Mercantil. Com a palavra, o Sr. Ronaldo.

Palavras do Sr. Ronaldo Antônio Zica da Costa

Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a Mesa na pessoa do presidente da

Assembleia, deputado Dinis Pinheiro. Agradeço muito o convite do deputado Dalmo

Ribeiro para estar aqui hoje. Vou falar em nome de uma cidade inteira. Tenho 51 anos

e me lembro dos meus últimos 40 anos. Estive várias vezes na fazenda do Oswaldo

de Araújo, onde quase todo final de semana tinha festa. Agradeço a amizade que,

durante tantos anos, ele e o meu pai tiveram, uma amizade muito fraterna. Em nome
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de Dores do Indaiá, agradeço também o emprego que o Banco Mercantil do Brasil

gerou para tantos dorenses, que puderam sair de Dores do Indaiá para fazer a sua

vida na capital. Quero cumprimentar a toda a família Araújo em nome do meu grande

amigo Kleber Carvalho de Araújo, filho do saudoso Lafaiete e da D. Auzirinha. Desejo

ainda que o Banco Mercantil prospere e que eu possa também ser convidado para o

seu centenário. Gostaria de entregar, neste momento, uma singela placa da nossa

cidade em agradecimento do nosso povo. Só tenho mesmo a agradecer, porque o

Banco Mercantil fez parte da nossa história.

Tenho uma confecção em Dores do Indaiá, que também gera emprego há 24 anos.

Houve um momento muito crucial da nossa empresa, quando começamos a fazer

serviço para fora: pegamos 20 mil camisas do Augusto Farias para fazer estamparia

na  sua  campanha  de  deputado.  Mas  não  tínhamos  recursos  e  só  poderíamos

comprar essas camisas à vista. Então eu e a minha irmã Rosária Zica da Costa, em

nome de quem também agradeço a Assembleia, estivemos no Banco Mercantil do

Brasil - está ali o Amadeu Brasileiro -, que sequer pediu avalistas. Agora agradeço

muito publicamente. Em nome dos nossos pais, quero ainda agradecer, porque ele

disse o seguinte: “Sendo filhos de quem vocês são, não é necessário ter avalistas”.

Pegamos o dinheiro, compramos as camisas, fizemos o serviço e recebemos. Hoje

estamos com 24 anos  de empresa sólida,  também sediada em Dores do  Indaiá.

Portanto, agradeço em nome da cidade, em meu nome, em nome dos meus pais,

enfim,  de  toda  a  minha  família.  Novamente  parabenizo  o  banco,  desejando-lhe

sucesso. Que cresça e seja o primeiro do Brasil. Muito obrigado a todos. Boa noite.

- Procede-se à entrega de placa ao Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo.

Palavras do Presidente

Eu realmente ia fazer um pronunciamento, mas acho que o assessor do deputado

Dalmo redigiu o meu discurso, então, serei obrigado a fazer uma saudação breve,

espontânea e com o coração. Até acho isso melhor e mais apropriado diante dessa

história tão linda, que faz parte da história de Minas, que é orgulho dos mineiros.

Essa história ultrapassou as fronteiras mineiras, e podemos falar, elevando a voz, que

é o orgulho do povo brasileiro. Sendo assim, peço perdão e vou dispensar o discurso

e as formalidades.
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Quero  saudar  aqui,  com  muita  alegria,  com  fraternidade,  o  vice-presidente  do

Banco Mercantil, Dr. Luiz Henrique, e a Sra. Gláucia Araújo. O Luiz Henrique é um

empresário moderno, mas um moderno que consegue carregar, no seu peregrinar, na

sua alma, a simplicidade do mineiro. É realmente um ser humano fantástico, simples.

Falo que ele é o vencedor dos vencedores, porque sempre caminha na estrada da

humildade. É muito bom! É uma satisfação enorme recepcioná-lo aqui e saber que

essa instituição tão luminosa tem à frente um homem de sua estatura, de seu caráter

e de seu espírito visionário. Continue brilhando para levar sorrisos aos mineiros e

brasileiros.

Quero saudar o dileto amigo Marcelo de Souza e Silva, secretário municipal adjunto

de  Desenvolvimento  Econômico,  representando  o  nosso  fraterno  amigo,  prefeito

Marcio Lacerda - seja muito bem-vindo; o Exmo. Sr. vereador Pablito, representando

a Câmara Municipal de Belo Horizonte; e o Exmo. Sr. Ronaldo Antônio Zica, prefeito

de Dores do Indaiá. Seja muito bem-vindo. É enorme a alegria de reencontrá-lo. Ser

prefeito  hoje  é  um  ato  de  heroísmo.  Devoto  muito  carinho  e  apreço  à  força

municipalista.

Quero  saudar  o  Sr.  Teodomiro  Diniz  Camargos,  vice-presidente  da  Fiemg,  que

também tem uma história muito bonita, venturosa. Falei com o Luiz Henrique que,

para iniciarmos a reunião aqui, tem de haver uma presença feminina; isso virou lei. É

uma alegria enorme recepcionar e ter ao nosso lado essa mulher encantadora. Sua

saga é muito bonita, pois encantou a Casa do Povo e depois brilhou no Congresso

Nacional. Hoje nos dá a honra de sua presença alegre e sempre terna: Maria Elvira,

presidente da Associação das Caminhantes da Estrada Real. Ela dará um belíssimo

presente  de  Natal  a  todos  nós,  à  Assembleia  de  Minas.  Já  vou  anunciá-lo  aqui.

Aquela bela exposição de Papai Noel que todo ano é feita na residência da Maria

Elvira,  na  Pampulha,  será  feita  aqui.  Obrigado,  Maria  Elvira.  Será  um  momento

superespecial.

Quero saudar esse notável homem público valente muito experiente, qualificado,

compromissado  com  o  desenvolvimento,  sempre  semeando  ideias  altamente

valiosas, autor do requerimento que deu origem a este evento contagiante para todos

nós, o Deputado Dalmo. Por isso falo, com grande encantamento, que o Parlamento
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de  Minas  é  o  melhor  parlamento  do  Brasil,  obra  dos  seus  servidores,  obra  dos

deputados e das deputadas, recheado de virtudes e qualidades que a cada dia têm

engrandecido a história  de Minas.  O deputado Dalmo é um desses obreiros,  que

dignifica a vida pública.

Quero saudar o Valci, caro amigo; todos os colaboradores dessa belíssima história,

dessa  belíssima  família  mineira.  Quero  abraçar  os  seus  familiares:  Sr.  Oswaldo,

Vicente, Sr. Milton Araújo. Conheci o Sr. Milton há pouco tempo. Eu estava renovando

a  minha  carteira  de  habilitação  e  lá  encontrei  o  Sr.  Milton  também  buscando  a

renovação da sua carteira, com alegria, com espontaneidade, com vibração e paixão

pela vida. Foi um momento muito bonito. Transmito-lhe o nosso abraço e carinho.

Quero saudar as senhoras, os jovens e aquele moço ali, o Dr. Álvaro. Perguntei ao

Luiz  Henrique:  “Aquele  é  o  Dr.  Álvaro  ou  o  filho  dele?  Ele  está  tão  jovem,  tão

rejuvenescido”.

Essa é a proeza do Banco Mercantil: tem feito uma história maravilhosa e ainda nos

dá a rara alegria de contar com a simpatia, com a cordialidade e com a amizade do

Dr. Álvaro. Ele é um ícone da imprensa de Minas. É uma história belíssima. Ele não

precisa ficar com ciúme, porque o Estado de Minas é propriedade de cada um de nós,

é patrimônio e orgulho dos mineiros. Parabéns, Dr.  Álvaro. É uma alegria enorme

revê-lo. Estou com saudades.

Quero  saudar  aqui  o  irmão  Zeca,  nosso  amigo.  Essa  nova  geração é  ousada,

renovada, idealista. É bom pai e filho juntos, o seu saber, a sua capacidade, a sua

experiência aliadas à juventude, à ousadia, ao talento do Zeca. É por isso que temos

oportunidade, quando há esse encontro de gerações, essa integração de gerações,

de testemunhar  belíssimas histórias  como a do  Banco Mercantil.  São gerações e

mais gerações, mas sempre conservando valores, sempre conservando princípios.

O Luiz  Henrique foi  muito  precioso  na  sua fala,  muito  primoroso.  Você precisa

caminhar para frente, você precisa ser ousado, você precisa avançar, você precisa

percorrer a estrada do desenvolvimento, precisa estar atento à nova demanda, às

novas reivindicações, ao pensamento da sociedade, mas sempre carregando o que

considero mais caro a cada um de nós: a simplicidade, a retidão, a integridade, a

probidade, a correção.
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Foi assim, amigo Luiz Henrique, que sempre procurei exercer a vida pública. Meu

saudoso pai foi vereador, prefeito, açougueiro, motorista de ônibus, motorista de táxi,

e  o  maior  patrimônio  que  ele  me deixou  foi  o  exemplo  de  luta,  de  coragem,  de

devoção à vida, de devoção ao próximo, ao semelhante. Ele sempre falava: “Seja

qual for a função, qual for a missão que o Pai Celestial lhe confiar, abrace-a com

valor, com garra, com dedicação, com simplicidade, com uma vontade ilimitada de

fazer o melhor”. É assim que procuro exercer a vida pública. Falo que sou empregado

dos  mineiros  e,  como  empregado,  devemos  procurar  fazer  algo  positivo  para

melhorar  a  vida  dos  mineiros.  Sei  que  vocês  também  têm  essa  vocação,  esse

compromisso com o próximo e com o semelhante.

Às vezes, muitos desconhecem a história,  a força e a importância do segmento

financeiro na vida de cada um de nós. Relembro, no governo Fernando Henrique

Cardoso - e nada melhor que a presença de vocês, profissionais altruístas e dotados

de inteligência -, que houve um socorro financeiro, salvo engano denominado Proer,

muitas vezes criticado por uma parte da imprensa - naquele momento, houve uma

participação muito contundente da oposição. “É um absurdo, isso é uma calamidade,

isso não pode ser feito”. Hoje a sociedade brasileira está testando e reafirmando os

acertos daquelas medidas naquele momento, porque o segmento financeiro é que

toca a vida de cada um de nós; ele é que financia os nossos sonhos, que alimenta

nossa caminhada, que nos dá força, que nos dá longa disposição, que segura nossa

economia, que ajuda a gerar emprego, divisas, renda. É ele que nos ajuda e que se

coloca como instrumento mais fabuloso e vigorante, e para quê? Para acabar com a

miséria e para levar o que o banco esposou de forma muito espontânea: levar sorriso.

É por isso que estamos aqui na estrada da vida, para propiciar uma tranquila colheita.

Uma boa colheita de quê? De paz, de prosperidade e, acima de tudo, do que é mais

precioso para cada um de nós: justiça social.

Amigo Genesco Aparecido,  você é um grande gestor,  tem uma história  de vida

muito bonita. É muito bom estarmos aqui na Casa do Povo reverenciando aqueles

momentos mais primorosos da vida de Minas e da vida do Brasil. Essa é a Minas, a

Minas que nos encanta, a Minas que apresenta caminho. O mineiro é isso: o mineiro

é acanhado, é tímido, mas é muito solidário, generoso, cativante. Dando uma olhada
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para trás, na nossa história,  verificamos o espírito altaneiro, a visão, em todas as

formas,  seja  na  área  da  educação,  seja  na  cultura,  seja  na  mineração,  seja  na

política, seja no segmento financeiro. Quando falamos em segmento financeiro, é só

revisitar a história, Zeca.

Em 1920, 1930, Clemente Faria, época em que o Dalmo advogava em Ouro Fino;

Joãozinho Nascimento, ainda menino, tive o prazer de conhecer na nossa querida

Ibirité; Magalhães Pinto foi uma figura emblemática no setor financeiro, na economia;

família Sales e família Guimarães. Esse é o mineiro. Dizem que o mineiro é capiau,

que  o  mineiro  não  sabe  das  coisas.  Mineiro  é  sinônimo  de  alegria,  de  espírito

visionário,  ousado  e  determinado.  É  o  mineiro  JK,  é  o  mineiro  Tancredo,  esses

mineiros que acabei de relatar, é o mineiro Aécio e é o mineiro Anastasia.

Ontem  estava  conversando  com  o  governador  Anastasia.  Tive  oportunidade  de

revê-lo e falei que feliz do Brasil, que tem um homem da sua estatura moral, feliz do

País, que tem um homem do seu caráter, da sua simplicidade, da sua inteligência

privilegiada. Quando conversamos com o governador Anastasia, ficamos com a alma

leve, ficamos renovados para continuar o enfrentamento das adversidades da vida. É

por isso que todos nós estamos testemunhando essa história de Minas, essa história

do Brasil e essa história do Banco Mercantil. A história se faz assim. É uma história

forjada em bons princípios, em valores supercaros. Hoje nós temos a oportunidade de

celebrar e de reverenciar os 70 anos do Banco Mercantil.  São 70 anos de brio, de

brilho, de luta, de abnegação, de prosperidade, de compromisso com a economia e

com o desenvolvimento social.  Eu até estava dizendo ao Marcelo e ao deputado

Dalmo que o banco tem de gerar lucro, a empresa tem de gerar lucro, mas o grande

valor de qualquer instituição, de qualquer banco, de qualquer empresa é quando ela é

dotada de responsabilidade social, carrega como diretriz máxima a generosidade e a

solidariedade.  O  Banco  Mercantil,  todos  sabemos,  tem  abraçado  causas  sociais

belíssimas, da mesma forma como o Estado de Minas. Quero aproveitar e mandar

um abraço fraterno a D. Nazaré. É isso que eleva a vida de cada um de nós. E é isso

que eleva a história de Minas Gerais.

Portanto,  quero,  ao  finalizar  estas  minhas  singelas  palavras,  transmitir  o  nosso

carinho, a nossa fraternidade, o nosso reconhecimento de uma história incontestável
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de trabalho, de prosperidade e de desenvolvimento. Que as próximas gerações dessa

família mineira continuem nos enchendo de alegria e de prosperidade, conforme o

deputado Dalmo disse.  Certamente  haverá  de  ser  uma história  de  sucesso,  pois

haverão sempre de carregar esses valores tão caros da simplicidade, da cordialidade,

da retidão e do caráter.

Luiz Henrique, é muito bom estar aqui ao seu lado. É um momento de júbilo e de

enorme contentamento.  Isso  nos  dá  força  para  continuarmos  o  exercício  da  vida

pública, procurando fazer o bem e nos inspirando no exemplo de cada um de vocês,

na lucidez e na nova mentalidade de agir. É dessa maneira que vamos dar a nossa

contribuição para construirmos uma Minas melhor, para construirmos um Brasil mais

fecundo e mais luminoso.

Portanto, deixo aqui um abraço especial à família Mercantil, ao Luiz Henrique, aos

seus irmãos, aos familiares, aos tios e parentes. É realmente um orgulho enorme

estar aqui ao lado de vocês. É um orgulho enorme presidir esta reunião. O Luiz me

agradeceu, me disse “obrigado por essa homenagem”, mas sou eu quem agradece.

Minas é que agradece. Hoje, às 6 horas, saí cedo, pois tinha compromisso em Teófilo

Otôni, e voltei com a maior alegria, com a maior ansiedade e com o maior entusiasmo

para  participar  deste  momento  rico  e  de  enorme  aprendizado  para  mim,  para  o

deputado Dalmo, para todos os deputados e para Minas Gerais. Portanto, Luiz, não é

nenhum sacrifício, é uma alegria estar aqui ao seu lado. É uma alegria estar neste

ambiente tão aconchegante e tão virtuoso.

Um abraço fraterno ao Banco Mercantil,  orgulho de Minas e patrimônio do povo

brasileiro.  Tenho certeza absoluta de que essa instituição haverá de nos reservar

tantas outras páginas de prosperidade, de luz e de alegria. Como sempre gosto de

falar,  aquele mais belo destino que nos aguarda,  o destino da justiça social.  Que

Deus abençoe. Paz, alegria, saúde, e viva esse grande patrimônio dos mineiros e das

mineiras. Viva o Banco Mercantil. Parabéns.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  mais  uma  apresentação  do  Trio

Amadeus, que nos brindará com a interpretação das músicas “Ameno”, de Eric Lévi;

“Por una cabeza”, de Carlos Gardel; e “Là ci darem la mano”, de Mozart.
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- Procede-se à apresentação musical.

O presidente - Parabéns! Lindo!

A Assembleia agradece a todos. Foi muito bom estar ao lado de vocês. Que Deus

os abençoe, muita luz e muito sucesso. Parabéns, Luiz. Leve um abraço fraterno ao

seu pai e até a próxima, até os 100 anos, se Deus quiser. Um grande abraço.

Encerramento

O  presidente  -  A presidência  manifesta  a  todos  agradecimentos  pela  honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a especial de amanhã, dia 9, às 20 horas, nos termos

do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/4/2013

Às  15h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Lafayette de Andrada e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Leonardo Moreira,

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  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.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.111/2012

(Deputado  Sargento  Rodrigues)  e  3.720/2013,  ambos  no  1º  turno  (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. O Projeto de Lei Complementar nº 33/2012 e os Projetos de

Lei nºs 752 e 2.332/2011, todos no 1º turno, são retirados da pauta, atendendo-se a

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão. Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de



432
____________________________________________________________________________

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.316/2011, que recebeu parecer por

sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados requerimentos dos Deputados Ivair  Nogueira em que

solicita  seja  realizada audiência  pública da Comissão de Segurança Pública  para

discutir  os  problemas  de  segurança  nas  proximidades  da  Praça  Hugo  Werneck,

situada  na  área  hospitalar  de  Belo  Horizonte,  em  razão  do  grande  número  de

ocorrências  de  crimes  contra  o  patrimônio;  Elismar  Prado  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  conjunta  de  audiência  pública  das  Comissões  de  Segurança

Pública e de Educação, Ciência e Tecnologia para debater os desdobramentos das 30

propostas prioritárias aprovadas no documento final  do Fórum Técnico Segurança

nas Escolas - Por uma Cultura de Paz, em 2011; Durval Ângelo em que solicita seja

realizada  reunião  conjunta  de  audiência  pública  das  Comissões  de  Segurança

Pública e de Direitos Humanos para debater sobre a criação de Delegacia de Crimes

Raciais e Delitos de Intolerância, no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais, tendo

em vista diversas denúncias de prática de crimes inerentes a discriminação racial,

étnica, religiosa e de outras formas de violação de direitos fundamentais no Estado;

João Leite, Lafayette de Andrada e Rômulo Viegas (3) em que solicitam seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública para discutir  o aumento da

violência no transporte intermunicipal e interestadual em Minas Gerais e para debater

as  medidas  efetivadas  pelos  órgãos  e  entidades  participantes  da  6ª  Reunião

Ordinária desta comissão, realizada em 9/4/2013; seja encaminhado aos Srs. Carlos

Melles,  Secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Sérgio  Barboza

Menezes,  Superintendente  Regional  da  Polícia  Federal  em  Minas  Gerais;  Davi

Stanley Bonfim  Dias,  Superintendente  Regional  da  Polícia  Rodoviária  Federal  em

Minas  Gerais;  Cláudio  Renê  Valadares  Lobato,  Coordenador  de  Infraestrutura  da

Agência Nacional de Transportes Terrestres - Unidade Regional de Minas Gerais; ao

Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar;  aos  Srs.

Cylton Brandão da Matta, Chefe da Polícia Civil; José Élcio Santos Monteze, Direitor-

Geral do DER-MG; e Luiz Carlos Gontijo, Presidente do Sindicato das Empresas de
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Transporte de Passageiros de Minas Gerais pedido de providências para a formação

de  uma força-tarefa  com  a  finalidade  de  combater  o  aumento  da  violência  e  da

criminalidade no transporte  intermunicipal  e  interestadual,  bem como o  transporte

clandestino no Estado; sejam encaminhadas ao Ministro da Justiça e ao Presidente

da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos

Deputados cópias das notas taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária da Comissão de

Segurança Pública, para conhecimento; Sargento Rodrigues (11) em que solicita seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no Batalhão de

Polícia Militar de Jaguariaíva, no Estado do Paraná, que participaram da operação

que culminou na prisão em flagrante de criminoso que cometeu latrocínio contra o

engenheiro químico João Gabriel Camargos, em assalto ao ônibus que fazia a linha

Poços de Caldas a Belo Horizonte; seja encaminhada manifestação de aplauso ao Sr.

Ailton Pereira, Delegado, e a sua equipe, formada pelo inspetor Eduardo Rampazo e

pelos investigadores Gustavo Lúcio Sales, Aroldo Souza Arcanjo e Roosewelt Sanie

da Silva, pela investigação e elucidação do crime que vitimou o engenheiro químico

João Gabriel  Camargos;  seja  encaminhada manifestação de aplauso aos policiais

militares lotados no 35º BPM pela participação em operação que culminou na prisão

de um jovem que gerenciava a venda de drogas na região  de Santa Luzia e na

apreensão de 5kg de maconha,  1kg de cocaína,  cinco mil  pinos  para  armazenar

cocaína e uma balança de precisão; seja encaminhada manifestação de aplauso aos

policiais  militares  lotados  na  1ª  Cia.  Rotam  pela  participação  em  operação  que

culminou na prisão de um homem e na apreensão de adolescente, de 257 pedras de

crack, de 1.243 pinos de cocaína, além de vários materiais utilizados para o tráfico de

drogas no Aglomerado da Serra;  seja encaminhada manifestação de aplauso aos

policiais militares lotados na 82ª Cia .do 14º BPM, na 2ª Cia. Rotam e na 1ª Cia. M

ESP  pela  participação  em  operação  que  culminou  na  prisão  de  uma  quadrilha

especializada  em roubos  a  bancos,  oriunda  do  Estado  de São Paulo,  que  havia

arrombado um caixa eletrônico da agência do Banco Santander,  em Ipatinga; seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 143ª Cia. do

14º BPM pela participação em operação que culminou na identificação e na prisão de

quadrilha  que  pretendia  arrombar  caixas  eletrônicos  e  assaltar  bancos  e
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estabelecimentos comerciais na região de Ipatinga; seja encaminhada manifestação

de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª Cia. do 1º BBM e na 123ª Cia. do 22º

BPM,  pela  bravura  no  salvamento  de  uma  idosa  em  um  incêndio  criminoso  no

Aglomerado  do  Morro  do  Papagaio,  no  Bairro  Vila  Barragem  Santa  Lúcia;  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  e  civis  lotados,

respectivamente, no Batalhão Rotam e no Instituto de Criminalística da Polícia Civil,

pela participação em operação que culminou na identificação e no fechamento da

rádio  clandestina  denominada  Voz  da  Periferia,  utilizada  por  traficantes  da

organização criminosa Arara, cujos apresentadores informavam aos marginais sobre

a presença de policiais no Aglomerado Cafezal, no Bairro Serra, nesta Capital; seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  2ª  Cia.

Rotam pela participação em operação que culminou na prisão de quatro pessoas e na

apreensão de 40kg de maconha na Vila Sumaré, região Noroeste da Capital; seja

encaminhado  ao  Comandante-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de

providências  para  a  elevação  do  7º  Pelotão  BM  de  Ituiutaba  a  Companhia;  seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais  militares lotados no 31º BPM

pela  participação  em  operação  que  culminou  na  prisão  de  três  pessoas  que

explodiram um caixa eletrônico no Município de Conselheiro Lafayette. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã,

dia 11/4/2013, às 10 horas, destinada a apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei

Complementar nº 33/2012, no 1º turno, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Sargento Rodrigues, presidente - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2013

Às  16h34min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Sávio  Souza

Cruz, Carlos Henrique e Duarte Bechir (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a
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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 da

seguinte correspondência: ofício do deputado Almir Paraca, presidente da Comissão

Extraordinária das Águas, convidando os membros desta comissão para participarem

das  audiências  públicas  que acontecerão no interior  do  Estado;  e  da  Sra.  Eliana

Piedade Alves Machado, Superintendente Regional de Regularização Ambiental do

Jequitinhonha, publicado no “Diário do Legislativo” em 23/5/2013. 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 Sávio

Souza Cruz em que solicita seja realizado debate público com a finalidade de analisar

e discutir as propostas do Poder Executivo Federal para o setor minerário, assim que

elas  forem  encaminhadas  ao  Congresso  Nacional  para  exame  e  deliberação.

Conforme  art.  173,  incisos  III  e  IV  do  Regimento  Interno,  são  prejudicados  os

requerimentos dos deputados Carlos Pimenta, Paulo Guedes e Paulo Lamac (2) em

que solicitam sejam encaminhados 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,  também,

daqueles que não contam com o fornecimento de energia, tendo em vista que as

placas não funcionam e, ainda que seja providenciada a retirada do nome desses

moradores  dos  sistemas  de  proteção  ao  crédito  SPC  e  Serasa;  e  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. É adiada a votação, a pedido do deputado Duarte Bechir, do requerimento do

deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja realizada audiência pública para

debater  o  custo  da  energia  elétrica  no  Estado  para  consumidores  residenciais

urbanos  e  rurais.  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 agosto de 2013.
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Sávio Souza Cruz, presidente - Carlos Henrique - Liza Prado.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/7/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Rosângela Reis e

Liza Prado (substituindo o deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança do

BTR) e o deputado Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada comissão. Estão

presentes,  também,  os  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Lafayette  de  Andrada.

Havendo número regimental, a presidente, deputada Rosângela Reis, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Celinho  do

Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 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 286/2011, 4.024, 4.031,

4.043, 4.057, 4.066, 4.071, 4.073, 4.093 e 4.104/2013, 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 requerimentos dos deputados Celinho do Sinttrocel em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  as  condições  de

atendimento e prestação de serviços no Ipsemg no Vale do Aço; Dalmo Ribeiro Silva

(3) em que solicita sejam realizadas audiências públicas para debater a unificação do

processo  de  escolha  dos  membros  do  conselho  tutelar  no  Estado,  nos  termos

estabelecidos pela Lei Federal nº 12.696, de 2012, bem como para debater o Projeto

de Lei nº 3.950/2013; para debater o Projeto de Lei nº 4.189/2013, do governador do

Estado,  que  cria  o  Fundo  Estadual  do  Idoso;  e  para  discutir  as  dificuldades

encontradas pelos profissionais e prestadores de serviços de fisioterapia e terapia

ocupacional, bem como os impactos para o público usuário de tais especialidades no

Estado; Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas para debater a qualidade
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do  atendimento  ao  idoso  no  transporte  gerenciado  pelo  DER-MG  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte, em especial sobre a possibilidade de transposição

da roleta pelo idoso; Duarte Bechir (3) em que solicita sejam encaminhadas as notas

taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária desta Comissão à Presidência da Cemig e ao

Ministério Público do Trabalho, para conhecimento; seja encaminhado à Presidência

da  Cemig  S  pedido  de  providências  para  promover  cursos  de  capacitação  e

orientação profissional aos egressos do Programa de Demissão Involuntária - PDI - ,

bem  como  para  envidar  esforços  para  a  realocação  desses  profissionais  em

empresas contratadas pela Cemig, em atividades similares; e seja encaminhado à

Presidência  da  Cemig  S  pedido  de  providências  para  a  reabertura  do  prazo  de

adesão ao PDI levado a efeito pela referida empresa. São recebidos pela Presidência

os requerimentos dos deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada

audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 4.330/2004, do deputado Sandro

Mabel, em tramitação na Câmara dos Deputados, que dispõe sobre o contrato e a

prestação  de  serviços  a  terceiros  e  as  relações  de  trabalho  dele  decorrentes;  e

Sargento Rodrigues (2) em que solicita sejam realizadas audiências públicas para

debater as violações dos direitos trabalhistas dos servidores apostilados aposentados

pelo Ipsemg, em virtude da inadequada aplicação da Lei Delegada nº 175, de 2007, e

o retrocesso na garantia desses direitos;  e para debater  a situação funcional dos

servidores terceirizados desta Casa. 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 agosto de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Neilando Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/7/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e João Leite (substituindo o deputado Fabiano Tolentino,

por indicação da Liderança do BTR), 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,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos da deputada Maria Tereza Lara e do deputado André Quintão em que

solicitam seja realizado debate público para discutir a municipalização dos Objetivos

de Desenvolvimento do Milênio e sensibilizar as prefeituras municipais para aderirem

a esses objetivos; e do deputado André Quintão (3) em que solicita seja realizado

debate público para discutir o Projeto de Lei nº 276/2011, que modifica a Lei Florestal

do  Estado  de  Minas  Gerais;  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  com  as

Comissões  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial para debater o referido projeto; e seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de informações sobre a

previsão  das  intervenções  anunciadas  pelo  governo  do  Estado,  custeadas  com

recursos do Tesouro Estadual,  no contrato de parceria público-privada da Rodovia

MG-050,  clelebrado  com  a  concessionária  Nascentes  da  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, 1º de agosto de 2013.

André Quintão, presidente - João Leite - Luzia Ferreira.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/7/2013

Às  15h29min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Leonardo  Moreira  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  este  ao

deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da

supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Romel Anízio e Zé

Maia. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta

a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e



439
____________________________________________________________________________

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião se destina a enaltecer o trabalho dos policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia

Civil  de Juiz de Fora pela prisão de três homens e de uma mulher envolvidos no

tráfico de drogas. O presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a

qual  designou o relator  citado a seguir:  Projeto de Lei nº 1.674/2011,  no 2º  turno

(deputado Sargento Rodrigues). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Carlos Eduardo Santos Rodrigues, delegado de polícia da

6ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora; Rogério Marinho Junior, investigador de

polícia  da  6ª  Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Juiz  de  Fora;  Leonardo Gomes  Leal,

investigador de polícia da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora; Valuce Alonso

Moretto,  investigador  de polícia da 6ª Delegacia de Polícia Civil  de Juiz de Fora;

Raphael Pereira Neto Luz, Investigador de Polícia da 6ª Delegacia de Polícia Civil de

Juiz de Fora; Bruno Augusto Oliveira do Morin, investigador de polícia da 6ª Delegacia

de Polícia Civil de Juiz de Fora; Rafael Ramos dos Santos, escrivão de polícia da 6ª

Delegacia de Polícia Civil  de Juiz de Fora; e Douglas de Lima Alves, escrivão de

polícia da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, 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 requerimentos do deputado Sargento Rodrigues (4), em que solicita seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  lotados  na  2ª  e  na  3ª

Delegacias Especializadas Antidrogas pela participação em operação que culminou

na prisão de três homens suspeitos de tráfico de drogas e armas no Centro de Belo

Horizonte; seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis lotados no

3º  Departamento  de  Polícia  Civil  em  Vespasiano,  na  3ª  Delegacia  Regional  de

Vespasiano e na Delegacia de Polícia da Comarca de Lagoa Santa pela participação

em  operação  que,  no  dia  22/6/2013,  foi  designada  para  cumprimento  de  21
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mandados de prisão e 19  mandados de busca e apreensão na cidade de Lagoa

Santa; seja encaminhado ao corregedor de Polícia Civil de Minas Gerais pedido de

providências para a imediata apuração dos supostos atos de abuso de autoridade e

assédio moral praticados pelo delegado Ewerton Evangelista, lotado na cidade de Rio

Paranaíba; e seja encaminhado à Presidente da República, ao ministro da Justiça, a

Secretária  Nacional  de  Segurança Pública  e ao deputado Federal  Weliton  Prado,

relator do Planejamento e das Obras do Orçamento da União, pedido de providências

para  que  seja  incluída  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  de  2014  -  LDO  -

demonstrativo dos recursos a serem aplicados na segurança pública.  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 agosto de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA TELEFONIA, EM 9/7/2013

Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, João

Leite, Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão.

Está presente, também, o deputado Leonardo Moreira. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Zé Maia, 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. Nesse momento, a presidência suspende a reunião. Às 16h46min, com a

presença dos deputados  Zé Maia,  Ulysses Gomes,  João Leite,  Adalclever  Lopes,

Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Sargento Rodrigues, membros da comissão, a

reunião é reaberta. Está presente, também, o deputado Célio Moreira. A presidência

informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão, acusa o

recebimento e faz a leitura de correspondência dos Srs. Marcelo Rodrigo Barbosa,

coordenador do Procon Assembleia, e Cesar Rômulo Silveira Neto, secretário-geral

do  Sinditelebrasil,  ambos  encaminhando  informações  para  subsidiar  os  trabalhos.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a



441
____________________________________________________________________________

votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos (15),  de autoria dos membros da comissão, em que

solicitam sejam convidados a prestar esclarecimentos representantes dos seguintes

órgãos ou empresas: 1º) Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça;

2º) Associação Mineira de Municípios  - AMM; 3º) Vivo Regional Minas; 4º) Agência

Nacional de Telecomunicações  - Anatel; 5º) Oi; 6º) Câmara de Dirigentes Lojistas -

CDL - de Belo Horizonte; 7º) Associação dos Municípios da Região Metropolitana de

Belo Horizonte - Granbel; 8º) Associação Brasileira dos Usuários de Acesso Rápido;

9º) Teleco Comunicação; 10º) Sinditelebrasil; 11º) CTBC/Algar Telecom; 12º) Claro;

13º)  Tim;  14º)  Promotoria  de  Justiça  de  defesa  do  Consumidor;  e  15º)  Procon

Municipal  de  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, 6 de agosto de 2013.

Ulysses  Gomes,  presidente  - João  Leite  - Sargento  Rodrigues  - Lafayette  de

Andrada.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2013

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Juarez Távora

(substituindo o deputado Rômulo Veneroso,  por  indicação da Liderança do BAM),

Tadeu  Martins  Leite  (substituindo  o  deputado  Adalclever  Lopes,  por  indicação  da

Liderança do BMSC) e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Rômulo Veneroso,

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  Tadeu  Martins  Leite,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. A Presidência suspende os trabalhos. Às 16h40min, estão reabertos os

trabalhos.  Registra-se a presença da deputada Liza  Prado e dos deputados Fred



442
____________________________________________________________________________

Costa e André Quintão (substituindo o deputado Adalclever Lopes, por indicação da

Liderança  do  BMSC).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O presidente determina a retirada de pauta do Projeto de Lei

nº 447/2011, por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação,

são aprovados, no 2º turno, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação dos

Projetos de Lei nºs 2.378/2011 (relatora: deputada Liza Prado) e 3.367/2012 (relator:

deputado André Quintão) na forma do vencido 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, 6 de agosto de 2013.

Liza Prado, presidente - Vanderlei Miranda - Duilio de Castro.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2013

Às  14h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo a deputada Ana Maria Resende, por indicação da liderança do BTR) e

os deputados Almir Paraca e Carlos Mosconi (substituindo este ao deputado Dalmo

Ribeiro  Silva,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Almir Paraca, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos

Mosconi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita 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. Suspende-se a reunião. Às 16h54min são reabertos os trabalhos com a

presença  da  deputada  Ana  Maria  Resende  e  dos  deputados  Gustavo  Perrella  e

Dalmo Ribeiro Silva. Suspende-se a reunião. Às 17h48min são reabertos os trabalhos

com  a  presença  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  (substituindo  o  deputado  Almir

Paraca,  por  indicação  da  liderança  do  MSC)  e  dos  deputados  Gustavo  Perrella,

Bosco (substituindo este à deputada Ana Maria Resende, por indicação da liderança
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do BTR) e Luiz Henrique (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação

da liderança do BTR). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.609/2013

(deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.869/2013 (deputado Luiz Henrique), ambos no 2º

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, na forma do vencido no 1º turno, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.609/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  e  3.869/2013  (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. Após

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.061/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Braulio Braz, presidente - Maria Tereza Lara - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/7/2013

Às  14h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Jayro  Lessa,

Adalclever  Lopes,  Lafayette  de  Andrada,  Ulysses  Gomes  e  Juarez  Távora

(substituindo  o  deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  do  BAM),  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 a 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  1.257  (Adalclever  Lopes);  1.731/2011  e  3.012/2012  (deputado  Jayro

Lessa); 1.036, 1.568 e 2.203/2011 e 3.621/2012 (deputado João Vítor Xavier); 1.346,

1.794,  2.338/2011  e  2.887/2012  (deputado  Lafayette  de  Andrada);  2.964/2012  e
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3.687/2013  (Romel  Anízio);  370,  2.276/2011  e  2.923/2012  (deputado  Ulysses

Gomes); 3.248/2012 e 3.754/2013 (deputado Zé Maia), no 1º turno. Suspende-se a

reunião. Às 17h16min são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Zé

Maia,  Jayro  Lessa,  Adalclever  Lopes,  João  Vítor  Xavier,  Lafayette  de  Andrada  e

Ulysses Gomes. 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 3.311/2011 é retirado de pauta por determinação do

presidente por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 2º  turno,  dos

Projetos de Lei nºs 2.748/2011 e 4.039/2013 (relator: deputado João Vítor Xavier);

3.912/2013 (relator: deputado Jayro Lessa); 3.977/2013 (relator: deputado Adalclever

Lopes) e 4.213/2013 (relator: deputado Zé Maia), todos na forma do vencido no 1º

turno; 3.540/2012 na forma do Substitutivo nº 1; e 3.968/2013 na forma do vencido no

1º turno com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: deputado Lafayette de Andrada); 3.978 e

3.038/2013  (relator:  deputado  Ulysses  Gomes);  4.037/2013  (relator:  deputado

Lafayette  de  Andrada);  4.107/2013  (relator:  deputado  Jayro  Lessa)  e  4.108/2013

(relator: deputado Adalclever Lopes); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.342/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

5.050/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Adalclever Lopes - Glaycon Franco - Sebastião Costa -

Romel Anízio.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 10/7/2013

Às 16h7min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e
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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

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:  ofício  da  Sra.  Maria  José  Toledo  Barreiros  e

outros (4/7/2013). 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, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 do Projeto de Lei nº

3.948/2013 (relator: deputado Duarte Bechir). Suspende-se a reunião. Às 16h47min,

são reabertos os trabalhos. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres

pela aprovação, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno dos Projetos de Lei nºs

880/2011  e  3.842/2013  (relator:  deputado Bosco)  e  3.694/2013 (relator:  deputado

Duarte Bechir). 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 dos deputados Duarte Bechir e Bosco e da deputada Maria

Tereza  Lara,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  à

secretária de Estado de Educação pedido de providências para que sejam realizadas

as  correções  de  possíveis  injustiças  que  possam  estar  sofrendo  os  professores

apostilados como superintendentes de ensino e diretores de escolas, bem como seja

anexada cópia da correspondência da Sra. Maria José Toledo Barreiros e outros, lida

na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia no dia 10/7/2013. Requerem ainda

seja  enviada  cópia  dessa  proposição  ao  Sr.  Marcos  Márcio  Caiaffa  Fagundes,

representante dos signatários da correspondência. Cumprida a finalidade da reunião,

a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2013.
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Maria Tereza Lara, presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2013

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ana Maria Resende

(substituindo o deputado Doutor Wilson Batista 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 Tiago Ulisses, 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 e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.086/2013, 2.099 e 2.680/2011, 3.124, 3.131, 3.278,

3.354, 3.466, 3.514, 3.590 e 3.681/2012, 3.688, 3.812 e 3.918/2013 (deputada Ana

Maria Resende); Projeto de Resolução nº 4.163/2013 e Projetos de Lei nºs 243, 348,

375,  524,  606,  675,  693,  725,  996,  1.326  e  1.886/2011  (deputado  Lafayette  de

Andrada);  428  e  2.378/2011,  3.367,  3.540  e  3.609/2012  e  3.694/2013  (deputado

Duarte Bechir) e 3.842, 3.869, 3.912, 3.948, 3.968 e 4.213/2013 (deputado Rômulo

Viegas).  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 Resolução nº 4.163/2013 e dos Projetos de

Lei nºs 243, 348, 375, 524, 606, 675, 693, 725, 996, 1.326, 1.886, 2.099 e 2.680/2011,

3.124, 3.131, 3.278, 3.354, 3.466, 3.514, 3.590, 3.681, 3.688, 3.812 e 3.918/2013.

Suspende-se a reunião. Às 12h5min são reabertos os trabalhos com as presenças

dos  deputados  Gilberto  Abramo,  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  deputado  Luiz

Humberto Carneiro por indicação da Liderança do BTR) e Duarte Bechir (substituindo

o deputado Deiró Marra por indicação da Liderança do BTR).  O deputado Duarte

Bechir apresenta requerimento em que solicita seja o Projeto de Lei nº 4.086/2013

apreciado em último lugar na pauta, o que é aprovado pela comissão. Após discussão

e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos
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Projetos de Lei nºs 428, 2.378 e 2.748/2011, 3.367, 3.540, 3.609, 3.694, 3.842, 3.869,

3.912,  3.948,  3.968  e  4.213/2013.  Suspende-se  a  reunião.  Às  12h56min  são

reabertos os trabalhos com a presença da deputada Ana Maria Resende (substituindo

o  deputado  Doutor  Wilson  Batista  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  dos

deputados  Luiz  Henrique  (substituindo  o  deputado  Deiró  Marra  por  indicação  da

Liderança  do  BTR)  e  Gilberto  Abramo.  Após  discussão  e  votação  é  aprovado  o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.086/2013. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  desconvoca  a

reunião  de  logo  mais  às  14h30min,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson Batista,  presidente -  Luiz Humberto  Carneiro -  Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Mário Henrique Caixa.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/7/2013

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac,

Fábio Cherem e Rogério Correia  (substituindo o deputado Pompílio  Canavez,  por

indicação  da  Liderança  do  MSC),  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 Rogério Correia, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

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.  Submetidos  a

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos nºs

5.013, 5.049, 5.144 e 5.149/2013. 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 (3)  em que  solicita  sejam realizadas  audiências  públicas  da  Comissão  de
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Assuntos Municipais e Regionalização para discutir os desafios da mobilidade urbana

nos aglomerados e favelas; e os termos do instrumento convocatório da concorrência

pública  nº  2/2012  da  BHTrans,  cujo  objeto  foi  a  delegação  onerosa  de  545

permissões do serviço de transporte de táxi do Município de Belo Horizonte, neste

registrando-se  o  voto  contrário  do  deputado  Fábio  Cherem  (2);  e  que  seja

encaminhado  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  pedido  para  que  seja

viabilizada  a  participação  desta  comissão  na  organização  e  na  realização  do

seminário  “Para  avançar  na  regularização  fundiária  urbana  em  Minas  Gerais  -

consolidando políticas estaduais e municipais de regularização fundiária urbana no

Estado  de  Minas  Gerais";  Almir  Paraca  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública para debater  a proposta para o reconhecimento oficial  da Estrada Parque

Guimarães  Rosa,  como  forma  de  beneficiar  o  turismo  ecocultural  e  fortalecer  a

identidade cultural  do Mosaico Sertão Veredas-Pereaçu. 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 agosto de 2013.

Elismar Prado, presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/7/2013

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Rogério Correia,

Duarte Bechir, Luiz Henrique (substituindo o deputado Rômulo Viegas, por indicação

da Liderança do BTR) e Paulo Guedes (substituindo o deputado Durval Ângelo, por

indicação da Liderança do MSC), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  deputado  Luiz  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  apreciar  a  matéria

constante da pauta e discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.  Maria  Inês  Pereira  dos
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Santos,  Gerente-Geral  de  Relações  Institucionais  da  Agência  Nacional  de  Saúde

Suplementar  (substituta),  prestando  informações  relativas  ao  Ofício  nº

620/2013/SGM; e do Sr. Luiz Alberto A. Souza, chefe de gabinete do deputado federal

Aelton Freitas, acusando o recebimento do Ofício nº 1.400/2013/SGM e da “Carta de

Parlamentares pela Paz na Colômbia” ; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  das  Sras.  Maria  Coeli

Simões  Pires,  secretária  de  Estado  de  Casa  Civil;  do  Pastor Marco  Feliciano,

presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; dos Srs.

Renato Patrício Teixeira, Corregedor-Geral de Polícia Civil (5/7/2013); Rodrigo Bossi

de Pinho, delegado de Polícia Civil (6/7/2013); da Sra. Janaína de Andrade Dauro,

promotora de justiça; dos Srs. Leonardo Otávio da Costa Farias, delegado de polícia

da Delegacia  Especializada em Homicídios  de  Venda Nova;  Luiz  Roberto  Franca

Lima,  promotor  de  justiça  e  coordenador  da  9ª  PJM;  Rogério  de  Castro  Cedrola

Júnior, delegado de polícia (11/7/2013); Douglas Szefer, diretor de Gestão Interna da

Presidência  da  República  (substituto);  Leandro  Guimarães  Guedes,  chefe  da

Assessoria Parlamentar do Ministro da Justiça; Ricardo Hernale Lacerda Gonçalves

de Oliveira, corregedor adjunto do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais

(12/7/2013). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.012/2012, no 1º

turno, e designa como seu relator o deputado Zé Maia. 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  5.131/2013.  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 Paulo

Guedes (2) em que solicita seja realizada audiência pública conjunta desta comissão

e  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  no  Município  Manga,  para  obter

esclarecimentos  sobre  a  investigação  policial  do  desaparecimento  do  Sr.  Álvaro

Rocha, ocorrido em 23/5/2013 nesse município; seja realizada audiência pública para

debater  as  denúncias  de  assédio  moral  e  sexual  sofrido  por  servidores  da

Superintendência  Regional  de  Ensino  de  Januária,  praticadas,  em  tese,  por  seu

superintendente; dos deputados Rogério Correia, Paulo Guedes e Luiz Henrique (6)
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em que solicitam seja encaminhado ao secretário  de  Defesa Social,  ao  chefe  da

Polícia Civil e ao corregedor-geral da Polícia Militar pedido de informações sobre a

apuração da morte do Sr.  Horácio Marcos dos Santos, ocorrida em 18/2/2013, no

Município  de  São  João  do  Paraíso;  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado

pedido de providências com vistas ao reforço do contingente policial civil e militar e a

novas viaturas policiais  para os  municípios  que fazem fronteira com o  Estado da

Bahia;  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com

vistas à nomeação de delegado de Polícia Civil para todos os municípios do Alto Rio

Pardo de Minas; sejam encaminhadas ao corregedor-geral de Polícia Civil as notas

taquigráficas da 2ª Reunião Conjunta desta comissão e da Comissão de Segurança

Pública,  com  pedido  de  providências  para  agilizar  o  inquérito  que  investiga  o

desaparecimento de Emily Ketlen Ferrari, ocorrido em 4/5/2013, e afastar os policiais

civis Elton Reis e Samuel Castro Inácio, lotados na Delegacia de Polícia Civil de Rio

Pardo de Minas, das investigações desse delito; seja encaminhado ao corregedor-

geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para  apurar  denúncia  de  violência

policial praticada contra Ivanilde Francisca Soares e Gilson Moreira Francisco Soares,

supostamente  ocorrida  no  dia  16/9/2013,  em  Santo  Antônio  do  Retiro;  seja

encaminhado ao chefe da Polícia Civil  pedido de providências para o afastamento

dos  supracitados  policiais  civis  das  investigações  do  desaparecimento  da  menor

Emily Ketlen Ferrari. É recebido requerimento do deputado Sargento Rodrigues em

que solicita sejam encaminhados ao coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público; à Sra. Josely Ramos

Pontes,  promotora  de  justiça  de  Defesa  da  Saúde;  e  à  ouvidora  de  saúde  da

Ouvidoria-Geral do Estado, os documentos que menciona, entre os quais carta que

contesta as denúncias realizadas em desfavor da instituição Hospitalidade Integral do

Cepai  -  Centro  Psíquico  da  Adolescência  e  Infância.  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 agosto de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Duarte Bechir - Sargento Rodrigues.
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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/8/2013

Às 15h4min, comparece na Sala das Comissões o deputado Paulo Lamac, membro

e  presidente  da  supracitada  comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelo membro da comissão presente. A presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  debater  os  termos  do  instrumento  convocatório  da

concorrência pública nº 02/2012 da BHTrans, cujo objeto foi a delegação onerosa de

545 permissões do serviço de transporte de táxi do Município de Belo Horizonte, e a

deliberar  sobre  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ramon Victor Cesar, diretor-presidente da

Bhtrans; Leonardo Duque Barbabela, promotor de Justiça e coordenador do Centro

de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  do  Patrimônio  Público;  José

Estévão de Jesus de Paulo, presidente da Associação dos Condutores Auxiliares de

Táxi;  Bruno  Simões  da  Rocha  Pinto,  presidente  do  Sindicato  das  Empresas

Locadoras  de  Táxi;  Eduardo  Caldeira,  presidente  da  Associação  Brasileira  de

Taxistas,  e  Claudiney  O.  Leite  -  presidente  do  Sindicato  dos  Taxistas,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência tece suas considerações iniciais e,

logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.

Registra-se a presença do deputado Anselmo José Domingos. 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, 6 de agosto de 2013.

Luzia Ferreira, presidente - Hely Tarqüínio - Pompílio Canavez.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2013

Às  9h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Rômulo Viegas, Rogério Correia e Duarte Bechir, membros da supracitada comissão.

Estão presentes, também, a deputada Liza Prado e o deputado Sargento Rodrigues.
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Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião se destina a discutir as medidas de combate à violência contra crianças e

adolescentes  no  Estado e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:

ofícios da Sra. Leonila do Matusinho Sousa solicitando providências com relação a

denúncia  de  violência  e  abuso  de  autoridade  praticados  contra  si  por  policiais

militares no Município de Divinolândia de Minas; e dos Srs. Mario Heringer, deputado

federal,  acusando  o  recebimento  da  “Carta  aos  Parlamentares  pela  Paz  na

Colômbia”;  e  Leandro  Guimarães  Guedes,  chefe  da  assessoria  parlamentar  do

Ministério da Justiça, acusando o recebimento das notas taquigráficas da 17ª Reunião

Extraordinária  desta  Comissão;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  na data  mencionada entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Pedro  Henrique

Rabelo Bezerra, delegado regional de Polícia Civil de Itajubá (18/7/2013); das Sras.

Raimunda Helena Nahum Gomes, chefe de gabinete do Incra; Maria Coeli Simões

Pires,  secretária  de  Casa  Civil;  e  dos  Srs.  Eduardo  Andrade,  desembargador  do

Tribunal de Justiça; e Djalma Bastos de Morais, presidente da Cemig (19/7/2013).  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Andréa

Aparecida Alves da Cunha Soares, delegada de polícia da Delegacia Especializada

de Proteção à Criança e Adolescente, representando o Sr. Cylton Brandão da Matta,

chefe  da  Polícia  Civil;  Danúbia  Helena  Soares  Quadros,  delegada  de  polícia,

representando o Sr.  Jeferson Botelho Pereira,  superintendente de Investigações e

Polícia  Judiciária;  Laise  Aparecida  Rodrigues,  delegada  de  polícia  da  Delegacia

Especializada de Atendimento à Mulher, representando a Sra. Ana Maria dos Santos

Paes da Costa,  delegada regional  de Polícia Civil  de Contagem; Isabella  Carolina

Ferreira Filaretti,  presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara

Municipal  de Contagem; e dos Srs.  Carlos Eduardo Vaz de Oliveira,  delegado de

polícia civil  da Delegacia Especializada de Proteção e Orientação à Criança e ao

Adolescente  de  Contagem;  Carlos  José  e  Silva  Fortes,  promotor  de  justiça  na

Comarca de Divinópolis, que são convidados a tomar assento à mesa. O deputado

Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que suscitou o debate, tece
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suas considerações inciais. 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),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval Ângelo (2) em que

solicita seja realizada audiência pública, convidando-se as Comissões de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Segurança Pública, para debater a política estadual de direitos humanos a partir

do  monitoramento  dos  programas  e  ações  do  PPAG 2012-2015,  exercício  2013,

relativos a essa política; e seja realizada audiência pública para discutir a celebração,

no  Estado,  do  Dia  Internacional  dos  Povos  Indígenas,  comemorado  no  dia  9  de

agosto e instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução

nº 49/214, de 23/12/1994; Rogério Correia em que solicita seja encaminhado ao chefe

da Polícia Civil e ao coordenador do CAO-DH pedido de providências para apuração

de ameça de morte ao Sr. Adair Pereira de Almeida, conforme denúncia recebida em

gabinete;  e dos Deputados  Durval  Ângelo,  Rômulo Viegas,  Sargento  Rodrigues  e

Duarte  Bechir  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  ouvir  os

representantes do Movimento Carlos Chagas - Vereadores Unidos por Justiça Social,

composto por vereadores de 25 municípios, a respeito de denúncias sobre a suposta

falta de motivação das perícias realizadas pelo INSS, que resultam no indeferimento

de benefícios solicitados por segurados desse Instituto, bem como dos maus serviços

prestados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2013.

Durval Ângelo,  presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.216/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
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Relatório

De autoria do deputado Mário Henrique Caixa, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Mala Véia Esporte Clube, 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 4.216/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Mala Véia Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte, 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 do futebol e de outras modalidades esportivas amadorísticas especializadas,

além de promover reuniões de caráter social, cultural e recreativo.

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  social  desenvolvido  pela  entidade,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.216/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2013.

Tenente Lúcio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2013

ATAS

ATA DA 26ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/8/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do deputado

Leonardo Moreira - Entrega de título - Palavras do Sr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho

- Palavras do presidente - Apresentação musical - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo Valadares - Leonardo Moreira.

Abertura

O 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 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O deputado Gustavo Valadares, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  à  entrega  ao  Sr.  Marcus  Vinicius  Furtado

Coêlho, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, do título de Cidadão

Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  concedido,  a  requerimento  do  deputado

Leonardo  Moreira,  pelo  governador  do  Estado,  por  meio  do  Decreto  nº  272,  de

30/4/2013, publicado no Diário do Executivo em 1º/5/2013.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Marcus Vinicius

Furtado  Coêlho,  presidente  nacional  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil;

desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça;

procurador  de  justiça  Jarbas  Soares  Júnior,  conselheiro  nacional  do  Ministério
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Público; Ricardo Villas Bôas Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça; vereador

Joel  Moreira Gomes Filho,  representando a Câmara Municipal  de Belo Horizonte;

subdefensor  público-geral  Wagner  Geraldo  Ramalho  Lima,  representando  a

defensora pública-geral  do Estado,  Sra.  Andréa Abritta  Garzon;  e Luis  Claudio da

Silva  Chaves,  presidente  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  -  Seção  de  Minas

Gerais - OAB-MG; a Exma. Sra. Cristiana Nepomuceno, presidente da Comissão de

Direito da Energia da OAB-MG; e o Exmo. Sr. deputado Leonardo Moreira, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. desembargador

Luís Carlos Gambogi, ex-deputado estadual; Gilvan de Pinho Tavares, presidente do

Cruzeiro Esporte Clube; Felipe Sarmento, conselheiro federal da OAB - Seção de

Alagoas; Raimundo Cândido Júnior, ex-presidente da OAB-MG, na pessoa de quem

estendemos as saudações a todos  os conselheiros  presentes,  e Dalto Rodrigues,

presidente da OAB - Subseção de Araguari; da Exma. Sra. Helena Delamonica, vice-

presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e secretária-geral da OAB-

MG, na pessoa de quem estendemos as saudações a todas as mulheres advogadas

presentes; do Exmo. Sr. Luiz Carlos Bernardes, na pessoa de quem saudamos os

demais jornalistas presentes; e da Exma. Sra. Adriana Queiroz, procuradora-geral da

Fazenda Nacional.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo sexteto de sopro da Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Leonardo Moreira

Boa  noite  a  todos  os  senhores  e  às  senhoras  aqui  presentes.  Exmos.  Srs.

Presidente da Assembleia Legislativa  do  Estado de Minas Gerais,  deputado Dinis

Pinheiro;  Dr.  Marcus  Vinicius  Furtado  Coêlho,  presidente  nacional  da  Ordem  dos

Advogados do Brasil;  Ricardo Villas Bôas Cueva, ministro do Superior  Tribunal  de

Justiça;  Desembargador  Joaquim Herculano  Rodrigues,  presidente  do  Tribunal  de

Justiça do Estado de Minas Gerais;  Procurador  Jarbas Soares Júnior,  conselheiro
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nacional do Ministério Público; Vereador Joel Moreira Gomes Filho, representando a

Câmara Municipal de Belo Horizonte; Wagner Geraldo Ramalho Lima, subdefensor

público-geral, representando a defensora pública-geral do Estado, Sra. Andréa Abritta

Garzon; Luis Claudio da Silva Chaves, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil

-  Seção  de  Minas  Gerais;  Dr.  Sérgio  Murilo  Diniz  Braga,  na  pessoa  de  quem

cumprimento os advogados e advogadas que se fazem presentes; Dr. Sérgio Santos

Rodrigues,  na  pessoa  de  quem  cumprimento  todos  os  que  nos  visitam  nesta

solenidade,  mais  uma vez,  boa noite  aos  senhores  e  senhoras.  Começo minhas

palavras  dizendo,  Sr.  Presidente,  que,  em  meu  terceiro  mandato  consecutivo  na

ALMG,  com  certeza,  este  é  o  momento  mais  marcante,  mais  significativo,  mais

reluzente, mais importante da vida pública deste parlamentar, ao participar da entrega

do título de Cidadão Honorário ao Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho, presidente

nacional  da  OAB,  título  que  foi  requerido  por  este  parlamentar  ao  Exmo.  Sr.

governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Antonio  Anastasia,  que,  de  pronto,  o

concedeu, tendo a acolhida de todo o Parlamento mineiro,  em especial  de nosso

presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro.  Neste  ato,  realizo-me,  como  parlamentar  e

cidadão  mineiro,  ao  conseguir  trazer  para  nós,  mineiros  e  mineiras,  em  nossos

corações, para nossas vidas, o convívio e acima de tudo a competência, a seriedade

e honradez do agora mineiro Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

Cidadão  é  um  indivíduo  que  convive  em  sociedade,  respeitando  o  próximo,

cumprindo suas obrigações e gozando seus direitos. Cidadão tem um conjunto de

direitos e deveres a que está sujeito em relação à sociedade em que vive. Cidadão e

cidadania dizem respeito à noção de direitos, especialmente aos direitos políticos,

que  permitem  ao  indivíduo  intervir  na  direção  dos  negócios  públicos  do  Estado,

participar de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração,

seja ao votar ou ao concorrer a um cargo público.

O título de cidadão honorário equipara a pessoa homenageada a alguém adotado

oficialmente. A pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa

da terra natal,  mesmo que não tenha nascido ou não resida no município ou no

Estado. E neste caso, Dr. Marcus Vinicius, faço a ressalva também de que esse título

lhe confere a amizade, o carinho, o apreço e a consideração que o povo do Estado de
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Minas Gerais tem por você, agora um mineiro de coração como presidente nacional

da OAB.

Minas e seus políticos  sempre tiveram e  terão  papel  de relevância  incisiva  nos

quatro  cantos  do  nosso  país,  não  deixando  restrito  a  nosso  Estado  o  bem-estar

social,  devendo  ser  dividido  com  todos  os  nossos  irmãos  brasileiros  de  forma

equânime, como sempre quiseram e fizeram os nossos mártires.

Mais  uma vez queremos  dividir  essa nossa  conquista  num  momento  mais  que

apropriado, uma vez que nos encontramos na Semana do Advogado.

É com extrema emoção perante esta Casa, expressão política do clamor do povo

mineiro,  que  entregamos,  neste  momento  único  e  singular,  o  honroso  título  de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao ilustre presidente da OAB nacional,

Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho, concedido pelo nosso Exmo. Sr. Governador do

Estado Antonio Augusto Junho Anastasia.

Não  se  pode falar  desse cidadão mineiro de  coração,  filho  querido,  sem antes

discorrer, em poucas palavras, sobre a importância da OAB nos quadros sociais e

políticos do nosso querido Brasil. A OAB, essencial  na administração da justiça, é

vista como porta-voz de toda a sociedade civil, possuindo finalidade institucional que

se  reveste  de  verdadeiro  mandato  inviolável,  consubstanciado  na  proteção  do

interesse público primário, da supremacia da Constituição, do primado dos direitos

humanos  e  na  luta  dos  ideais  democráticos  no  sentido  de  tratar  a  todos,

indistintamente, como livres e iguais. A autonomia é um dos princípios basilares da

OAB nacional  e das seccionais,  mas há necessidade de parceria,  interação entre

elas, bandeira essa defendida pelo atual presidente da OAB.

Foi com esses ideais que o grande homenageado do dia conquistou, com grande

galhardia,  a  presidência  de  uma das  mais  importantes  instituições  defensoras  do

Estado Democrático de Direito, a OAB Seção Nacional: Dr. Marcus Vinicius Furtado

Coêlho, advogado, militante, formado pela Universidade Federal do Piauí, turma de

1993, com pós-graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado

em  direito  processual  pela  Universidade  de  Salamanca,  na  Espanha.  Filho  do

escrivão judiciário, saudoso Sérgio Coelho, e da professora primária Maria Doracy, Dr.

Marcus Vinicius nasceu na cidade de Paraibano, no sertão maranhense, região que
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abrange a Chapada do Alto Itapecuru, distante cerca de 500km de São Luís. Aos 11

anos de idade, mudou-se com a mãe para Teresina, onde estudou no Instituto Dom

Barreto, considerado pelo Enem, durante três edições, a melhor escola do País. Após

formar-se  em  direito,  deu  início  a  uma  carreira  de  sucesso,  defendendo  muitas

causas políticas de grande repercussão regional e nacional. Foi aprovado em 1º lugar

no concurso público para professor da Universidade Federal do Piauí. Anualmente, a

Universidade de Salamanca concede, como reconhecimento aos alunos destacados

em  cada  curso,  o  prêmio  de  Grado  de  Salamanca.  O  título  é  dado  a  todos  os

licenciados e diplomados que tenham tido excelência no rendimento acadêmico, o

que ocorreu com o Dr. Marcus Vinicius. Eleito para o seu quarto mandato consecutivo

no  Conselho  Federal,  onde  foi  secretário-geral  na  última  gestão,  desempenhou

funções  de  presidente  da  Comissão  Nacional  de  Legislação  e  de  presidente  da

Coordenação do Exame de Ordem Unificado. É membro da Comissão de Juristas

para  elaboração  do  novo  Código  de  Processo  Civil  e  da  Comissão  do  Senado

responsável  pelo  novo texto  do  Código  Eleitoral.  É  ainda autor  dos  livros  Direito

eleitoral e processo eleitoral, Processo civil reformado e A inviabilidade do direito de

defesa. É  membro  do  Instituto  dos  Advogados  Brasileiros,  já  tendo  composto  a

Comissão de Direito Constitucional da entidade.

Esse ser humano carrega consigo o peso sagrado da justiça embalada na sigla da

OAB,  grande pilar  para  o  sucesso da democracia  no  nosso país.  Fornecendo ao

cidadão a certeza de que está escudada e amparada pelas facetas da Justiça, a OAB

é  presidida  hoje  por  essa  pessoa  de  moral  ilibada,  de  caráter,  seriedade  e

competência ímpares, insubstituíveis e indissociáveis, que procura, através da lei, a

justiça igual  para todos, indistintamente, fazendo navegar  pelos rios da verdade o

direito de todos, nas cores da ética e da moral.

Mais que um desejo, é uma obrigação homenagearmos com o título de Cidadão

Honorário de Minas Gerais esse cidadão que, a cada dia, passa a ser um gigante na

busca da liberdade e da justiça.

Sabemos que de Minas sempre brotaram grandes riquezas, mas as maiores delas

foram as decisões políticas que daqui saíram e consolidaram a nossa liberdade e

democracia, pela ação de mártires, como Tiradentes, e de políticos, como Juscelino
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Kubitschek e Tancredo Neves, nosso querido presidente, que devolveu ao Brasil a

democracia  após  anos  de  escuridão  que  se  abateram  sobre  a  nossa  política,

renovando  a  esperança  do  povo  brasileiro,  pondo  fim  a  uma  era  de  estado  de

exceção e mostrando que é de Minas o berço esplêndido dos mártires e libertários

dos povos cativos. Esses senhores doaram ao Brasil a alma da democracia, que as

ruas mostram hoje de forma sucinta e calorosa.

Sabemos todos que a história de Minas Gerais e do Brasil foi escrita com a tinta

vermelha que fazia pulsar o coração patriota dos nossos políticos que não mediram

esforços nem se omitiram para doar aos brasileiros a vida escrita e cantada no Hino

Nacional. Quero aqui exaltar, com orgulho, o nome do senador Aécio Neves, um dos

melhores gestores públicos que Minas já produziu  e o Brasil  consolidou,  herdeiro

político de um grande brasileiro que ajudou o nosso país a reconquistar o seu lugar

de  destaque  na  democracia,  os  valores  sociais,  morais  e  humanos.  Com grande

satisfação,  pude vivenciar  a gestão memorável  de Aécio Neves como governador,

uma vez que conquistei o meu primeiro mandato nesta Casa no mesmo ano que

Aécio  Neves  assumia  a  liderança  máxima  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Como

governador, implantou o programa denominado choque de gestão, política que tinha

como objetivo reorganizar  e modernizar o Estado, além de regularizar as finanças

estaduais de Minas Gerais, reduzindo os gastos do governo estadual, aumentando os

investimentos na área social e em infraestrutura. Mais do que a defesa da criação de

um  novo  pacto  federativo,  Aécio  Neves,  conhecedor  da  agonia  crescente  dos

municípios brasileiros em relação à falta de recursos para executar políticas públicas

nas  áreas  essenciais,  defende  veementemente  mais  recursos  para  o  Fundo  de

Participação  dos  Municípios,  e  cobra  do  governo  federal  maior  solidariedade  na

participação  dos  investimentos  em  saúde  e  segurança  pública,  hoje  a  cargo  de

estados e municípios. Não só realiza, como realizou grandes mudanças e apresentou

para nós, mineiros e mineiras, uma extraordinária liderança, um grande parceiro do

povo de Minas, de valor inestimável e insubstituível, cuja marca é a competência e

austeridade com que conduz sua vida pública: o nosso querido governador Antonio

Augusto Junho Anastasia. O sucesso, tanto no setor administrativo quanto na política

estadual, mostra o elegante desempenho do governo, derivado de uma experiência
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de 26 anos na administração pública e 20 anos na vida política de Minas.

A Assembleia Legislativa tem funções especiais que se relacionam com o interesse

público,  sendo a função mais típica do  Parlamento produzir  legislação.  No Brasil,

esse quadro se tem modificado, e o Parlamento se volta cada vez mais à resolução

de  demandas  sociais.  A Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  atenta  a  este

clamor, vem se destacando no Legislativo do País como a mais atuante, comandada

pelo  presidente  Dinis  Pinheiro,  que  exerce  atualmente  o  seu  quinto  mandato  de

deputado estadual; tem votações cada vez mais expressivas; consolida a sua força, a

sua luta sempre voltada para os anseios da população mais carente, graças ao apoio

daqueles que acreditam e confiam na sua representação.

A  transparência,  a  seriedade  na  condução  dos  trabalhos,  o  diálogo  com  a

sociedade e o exercício efetivo da democracia salientam os trabalhos do deputado

Dinis Pinheiro na presidência. Além de inúmeros trabalhos legislativos, de diversos

projetos  de  lei,  ele  lidera  também  atividades  sempre  voltadas  a  questões

fundamentais, tais como: atividades em prol da saúde, como a campanha Assine +

Saúde, de combate ao crack e sobre mobilidade urbana.

O  deputado Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Minas Gerais, capitaneou as assembleias legislativas de todo o Brasil para o debate

sobre a dívida pública dos estados, ressaltando a injustiça praticada pela União em

relação aos estados e aos municípios e a necessidade de ela ser revisada, ratificando

o seu indexador.

É sob a presidência do deputado Dinis Pinheiro que esta Casa Legislativa vive um

grande  momento  histórico,  com  a  abolição  de  toda  forma  de  voto  secreto,

demonstrando,  mais  uma  vez,  estar  em  sintonia  com  o  clamor  daqueles  que

representamos.

A extinção do voto secreto, portanto, é a consequência de uma política de ação

organizada, segura e com foco no cidadão mineiro.

Finalmente, é importante salientar que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais

está  em  processo  de  evolução  permanente,  tornando-se  cada  vez  mais  ética,

solidária, participativa e cidadã e consolidando-se permanentemente como o poder e,

acima de tudo, a voz da cidadã e do cidadão mineiro.
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Ao finalizar as minhas palavras, agradeço a Deus a oportunidade que tenho, em

meus três mandatos como deputado estadual, de ver crescer e surgir na Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais  mais  um  líder  do  povo  mineiro,  que,  em  um  futuro

próximo, tenho certeza, com o respaldo unânime não só da classe política, que prima

pela responsabilidade e bom trato com a causa pública, mas também do povo mineiro

consciente, será conclamado para um projeto político maior em nosso estado, quem

sabe no comando de nosso Poder Executivo.

Presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  o  futuro  a  Deus  pertence,  mas,  como

parlamentar e principalmente como cidadão mineiro, exponho essas palavras, pois

esse  é  o  meu  sentimento.  Com  absoluta  convicção,  esse  é  o  clamor  que  vejo

despertar com alegria em milhares de mineiros e em centenas de cidades.

Agradeço a atenção e a presença de todos e parabenizo o Estado de Minas Gerais

por essa conquista de ter entre nós o agora ilustríssimo mineiro Dr. Marcus Vinicius

Furtado Coêlho. Parabéns, Minas Gerais. Parabéns, OAB nacional e, em especial,

mineira. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um abraço e boa noite a todos.

Entrega de Título

O locutor - Neste momento, o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia

Legislativa, fará a entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais

ao Sr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho, presidente nacional da Ordem dos Advogados

do Brasil, passando-lhe às mãos o diploma. O título a ser entregue traz os seguintes

dizeres: (- Lê:) “Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O governador do

Estado, atendendo a requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria

do deputado Leonardo Moreira, concede, nos termos do decreto de 30 de abril de

2013, o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao Sr. Marcus Vinicius Furtado

Coêlho, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado”.

O presidente - Deputado Leonardo Moreira, me acompanhe por gentileza.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Dinis

Pinheiro,  sua  presença  para  presidir  esta  sessão  solene  demonstra  toda  a  sua

generosidade e atenção com a advocacia brasileira.
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Desde logo dedico esse título aos 800 mil advogados do Brasil, que tenho a honra

de representar e de dirigir na presidência do Conselho Federal da OAB. Bem sei que

esse título é concedido não à pessoa física, mas à pessoa jurídica da entidade que

presido. Todos os méritos são da história da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas a

homenagem que se faz, no mês do advogado, na Semana do Advogado, de um título

de cidadania, há de ser personificada por força regulamentar. Certamente, por esse

motivo, recaiu nesta modesta pessoa que não possui mérito suficiente para se tornar

um mineiro. Prometo que vou me esforçar muito para chegar lá. Vou tentar chegar lá.

Fui o escolhido para simbolizar a homenagem do povo mineiro feita por S. Exa., o

governador do Estado, a quem já agradeço, através da Assembleia Legislativa, por

homenagear os advogados do Brasil, como profissionais da liberdade.

O deputado que vimos, Leonardo Moreira, de forma tão grandiosa e generosa, com

o coração gigante, fez com que as palavras dirigidas a este modesto sertanejo do

Nordeste  fossem  exaltadas  a  mais  não  poder.  Isso  foi  fruto  unicamente  da

generosidade do deputado, que merece de minha parte toda gratidão pela alegria,

pelo conforto na alma e no coração, que me provocou a ouvir as suas palavras, com

certeza exageradas.  Seria  não verdadeiro  dizer  que as considerei  profundamente

generosas,  agradáveis  e  estimulantes,  principalmente  para  que  eu  possa  tentar

alcançar e ser digno de tão generosa oração.

Quero  saudar  o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,

desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  que  desempenha  com  muita

adequação  e  decência  a  presidência  da  corte  e  Justiça  Estadual  e  prestigia  a

advocacia brasileira com a sua presença na noite de hoje, demonstrando todo o seu

carinho  com  essa  importante  categoria,  essa  importante  classe.  Saúdo  o  Exmo.

ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  Ricardo Villas  Bôas  Cueva,  e  agradeço

penhoradamente sua atenção e presença na noite de hoje em Belo Horizonte, Minas

Gerais.  Estendo  os  cumprimentos  e  agradecimentos  à  família  presente:  à  nossa

amiga,  sua  esposa,  Adriana  Queiroz,  procuradora-geral  da  Fazenda  Nacional;  à

Beatriz,  nossa querida amiga e filha do casal;  e ao Márcio, nosso querido amigo.

Quero  saudar  o  procurador  de  Justiça,  Jarbas  Soares  Júnior  e  sua esposa  aqui

presentes,  presidente  da  Comissão  de  Direitos  e  Energia.  Ela  é  uma mulher  de
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energia, de força, de vigor. Eles são um casal querido em Minas Gerais e em Brasília.

Jarbas já conseguiu entrar no coração de todos nós e se apossar dele. Ele, com seu

jeito tão afetuoso, conquista todos nós.

Agradeço  a  presença  do  Sr.  Joel  Moreira  Gomes  Filho,  sempre  presente  nas

atividades  da  OAB,  advogado,  representante  da  cidadania  de  Belo  Horizonte  na

Câmara Municipal. Agradeço a sua presença não somente neste ato, mas em todas

as atividades da nossa entidade. Saúdo a Defensoria Pública, esse importante braço

da advocacia, dirigida à cidadania mais necessitada, daqueles que mais precisam do

combate à injustiça. Ela cumpre um papel exemplar. Quero saudar o Wagner Lima,

subdefensor  público,  como  também  Andréa  Abritta  Garzon,  que  representa  a

defensora pública-geral. Agradeço também ao meu amigo e irmão, Luis Claudio da

Silva Chaves, que é o verdadeiro responsável por tudo isso. É o elo que nos une. Foi

ele quem me apresentou Minas Gerais, quem me trouxe a este Estado, quem me

iniciou  aqui,  quem  disse,  avalizou  e  penhorou  sua  palavra  a  todos  que  aqui  se

encontram. E, ao penhorá-la para um, acabou repercutindo em outro, que repercutiu

no seguinte e  chegou até  os  deputados Leonardo Moreira  e  Dinis  Pinheiro  e ao

governador. Sendo assim, ele é o principal responsável por tudo isso, é meu amigo e

irmão.  Aproveito  esta  oportunidade  que  Deus  me  dá  para,  de  forma  pública  e

transmitida  pela  tevê  do  povo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a  TV  Assembleia,

agradecer penhoradamente todo o esforço e empenho do Luis Claudio para a nossa

chegada à presidência do Conselho Federal da OAB, desde o início da caminhada.

Se  hoje  sou  presidente  da  ordem,  devo  isso  à  força  da  advocacia  mineira,  em

especial  à  força e  à crença do advogado Luis  Claudio.  Ele  descumpriu uma das

características básicas do mineiro. Dizem que mineiro só arrisca quando tem certeza,

mas ele arriscou bem antes, quando a dúvida pairava em todos. E de forma enfática,

e espero que acertada - somente o mandato nos dirá -, ele empenhou a sua palavra.

Portanto, é preciso amar o elo que nos une. E o Luis Claudio é o elo que une todos

nós, que me trouxe a Minas. A cada dia, quero fazer valer a sua aposta, para que a

sua palavra, o seu empenho, o seu aval não sejam descumpridos nem merecedores

de uma execução por devedor solidário. Se Deus permitir, você não receberá essa

execução  por  parte  do  destino.  Espero  poder  honrar  a  sua  confiança  e  a  da
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advocacia mineira.

Permitam-me saudar muitos amigos que aqui se encontram. Sei que corro o risco

de cometer injustiça, porque gostaria de nominar cada um de vocês. Mas não posso

deixar  de perceber que estamos diante de três  Sérgios,  que coincidentemente se

sentaram um ao lado do outro: o Sérgio Rodrigues, pessoa que me apresentou o

deputado Leonardo; o Sérgio Leonardo; e o Sérgio que dirige a caixa de assistência.

Sérgio é o nome do meu falecido pai, que perdi aos 12 anos de idade. Por obra do

destino, eles estão sentados juntos. Talvez o Sérgio lá  em cima esteja inspirando

todos nós, como tem inspirado a nossa caminhada.  Vejo aqui  toda a diretoria  do

conselho seccional, como o meu querido amigo e irmão Elizeu, que foi o primeiro a

me fazer  tornar  mineiro  ao  conceder-me o  título  de  cidadão de sua queridíssima

cidade natal; a Helena Delamônica; o Sérgio; o Fabrício, meu amigo e irmão de mais

de 20 anos, de desde o início da advocacia.  Obrigado,  Fabrício.  Você também é

responsável  por  tudo isso.  Como não saudar  meus queridos irmãos do Conselho

Federal, o professor Raimundo Cândido, a quem jurei, em homenagem à sua pessoa

e ao Cruzeiro, usar apenas gravata azul aqui em Minas Gerais?

Não sabia da presença do Raimundinho nesta solenidade, mas a gravata é azul.

O Walter Cândido, que tantos serviços prestados têm à Caixa de Assistência deste

Estado e que agora dedica o seu trabalho ao Fida nacional; como também o Mário

Lúcio  Quintão,  grande  constitucionalista  que  está  presente,  junto  com  o  Rodrigo

Pacheco,  nessa  plêiade  de  grandes  conselheiros  federais.  E  o  Felipe  Sarmento,

companheiro de Alagoas, que coordena o investimento na assistência dos advogados

em todo o Brasil. Nossa querida amiga Mariana, aqui presente.

Quero, portanto, que todos se sintam saudados porque a saudação de todos que

aqui se encontram farei nas pessoas mais importantes - me desculpem todos - para

mim, na minha vida: minha mulher, Liana; minha filha, Mariana; e meu filho, Marcus

Lúcio. Os dois estão dormindo. Mas eles são razão de existência, meta de vida. Eles

são,  portanto,  o  meu  tudo.  A  presença  deles  representa  toda  a  gratidão,  a

consideração e o respeito que nutro por esta solenidade.

E vejo que muitos amigos vieram. E os demais amigos quero saudar na pessoa do

Rodrigo Freire, que aqui se encontra, também um apoiador de primeira hora dessa
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caminhada.

Quero dizer que a minha família se faz presente, deputado-presidente, justamente

porque, como é algo mais importante e essencial da nossa vida e hoje é um dia em

que passo a ter uma nova cidadania, queria demonstrar ao povo mineiro o quanto

esse ingresso na mineiridade está sendo feito de corpo e alma. Passo a ser mineiro

de coração, de alma, de corpo e de família. Toda a minha família, portanto, passa a

ter esse compromisso. Um compromisso que vem com três níveis de sentimentos. O

primeiro é o da gratidão, gratidão pela generosidade desse povo tão altaneiro, tão

vanguardista para o nosso país. O segundo é o de orgulho, de satisfação pessoal por

entender a amizade que construí, o relacionamento que consegui desenvolver aqui,

em diversas estadas em Minas Gerais, e principalmente pela forma bondosa com que

o mineiro age. Tudo isso fez com que eu me tornasse um cidadão desta terra. Mas,

principalmente,  o  terceiro  sentimento,  a  responsabilidade  de  não  trair  os  valores

altaneiros da mineiridade. A responsabilidade de, cada vez mais, trabalhar por esta

terra.  Temos,  por  certo,  já  desempenhado algumas lutas  nacionais  inspiradas  em

Minas. Estou me referindo ao ato público que já realizamos, junto com o Luis Claudio,

reunindo centenas de entidades da sociedade civil, inspirado em Minas Gerais, pela

revisão das dívidas dos Estados com o governo federal, uma importante causa da

República.

Falo também de uma outra luta inspirada em Minas, que é o Saúde + 10, que tem

nesta  Assembleia  Legislativa  um  dos  principais  protagonistas.  Foram  cerca  de  2

milhões de assinaturas,  e não são simples assinaturas,  mas, na realidade,  vidas,

seres humanos que necessitam de mais saúde. E, para que vocês percebam, cerca

de 700 mil assinaturas vieram de Minas Gerais, muito pelo trabalho da Assembleia

Legislativa.  E,  na  última  segunda-feira,  apresentamos,  OAB  e  CNBB,  essa

quantidade de assinaturas, num projeto de lei  de iniciativa popular,  para obrigar o

governo federal a investir 10% do orçamento geral da União na saúde.

Portanto  percebam  que  já  estamos  buscando  defender  as  causas  de  Minas,

desfraldando as bandeiras  mineiras,  mas,  cada vez mais,  querendo assumir  essa

responsabilidade.

O mineiro tem muitas características. É um estado de espírito como todos sabemos.
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Muito já se falou sobre a mineiridade. Juscelino Kubitschek, para a honra também

desta solenidade e deste cidadão, homenageia com seu nome este Plenário.  Um

presidente da República que construiu com certeza um Brasil que podemos dizer que

foi um antes e outro depois de Juscelino. Um estadista que trouxe o Brasil para o

reconhecimento de seu interior. Um Brasil que era litorâneo passou a conhecer um

Brasil  interiorano  a  partir  de  Juscelino  Kubitschek.  Sem  dúvida  nenhuma,  essa

revolução desse grande presidente mineiro bem marca o que é ser filho de Minas

Gerais. Repito há muito tempo que Minas é a síntese do que há de melhor no Brasil

pela posição geográfica central, pelas divisas com várias regiões, pela história deste

Estado, história de luta por um país liberto das amarras do Brasil-Colônia, do Império

e das ditaduras. Um país que se chama Minas Gerais ou Minas Gerais que constrói

um país chamado Brasil.

Logo  após  a  ditadura  militar,  tivemos  a  redemocratização  como  uma  matéria

oriunda do empenho de um grande líder que todos conhecemos: Tancredo Neves.

Sabemos  a  devoção  e  a  causa da República  e  da  liberdade  com a  qual  ele  se

comprometeu.

Então  Minas,  na  geografia,  na  história  e  na  política,  consegue  sintetizar  o

sentimento  nacional.  A Revolução de  1930 foi  algo  importante  para  o  Brasil.  Em

Minas  Gerais,  no  Nordeste  e  no  Rio  Grande  do  Sul,  construímos  essa  vitória.

Quantos,  portanto,  marcos da nossa história  foram construídos a  partir  de  Minas

Gerais?

Ousei  escrever  um  pequeno  texto  sobre  as  características  da  mineiridade:  “O

mineiro, sendo discreto, indigna-se contra as arbitrariedades; sendo sábio, eleva-se

na  defesa  das  liberdades;  sendo  prudente,  firma-se  na  luta  pelos  valores

republicanos; sendo leal, compromete-se com as causas justas”. Portanto essa é a

mineiridade que me comprometo a seguir, aplicando-a em toda a minha existência.

Luis Claudio, posso dizer que, em tempo de Libertadores e do seu Atlético, devo

afirmar  que  vencer  é  mesmo  o  ideal  não  só  dos  atleticanos,  mas  também  dos

mineiros. Todos nós, e não só o Atlético, devemos buscar honrar o nome de Minas,

como diz o bom hino do nosso campeão Atlético Mineiro.

Neste ano em que temos os 25 anos da Constituição Federal sendo comemorados
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pelo  Conselho Federal  da OAB, trago,  deputado Leonardo Moreira,  uma frase do

Tancredo:  “Nação  sem  Constituição,  oriunda  do  coração  de  seu  povo,  é  nação

mutilada na sua dignidade cívica, violentada na sua cultura e humilhada em face de

sua consciência democrática”.

Portanto a Ordem dos Advogados do Brasil não tergiversou, quando verificou que

uma assembleia nacional constituinte estava prestes a ser convocada em nosso país,

há poucas semanas; de forma livre, independente e firme, esbravejamos e dissemos

que não podemos convocar uma assembleia nacional constituinte como se convoca

um  congresso  de  economistas  para  discutir  a  inflação.  Uma assembleia  nacional

constituinte é possível apenas com uma ruptura institucional, portanto temos que nos

unir para preservar o marco constitucional brasileiro. Temos 25 anos de estabilidade

constitucional e não podemos pôr em risco essa conquista, a Carta Cidadã, que é um

projeto de nação, um projeto de nação equilibrado; uma Constituição que assegura a

liberdade de expressão, mas determina que se garanta o direito à honra e à imagem

das  pessoas;  uma  Constituição  que  assegura  o  princípio  da  moralidade

administrativa,  mas  também  garante  o  princípio  da  presunção  da inocência  e  do

devido  processo  legal;  uma  Constituição  que  assegura  a  livre  concorrência  e  a

liberdade de propriedade, mas determina que se assegure o cumprimento do valor

social do trabalho e também dos direitos do consumidor; uma Constituição que diz

que a vontade da maioria há de ser preservada, mas garante que as minorias sejam

respeitadas em seus direitos.

Por  falar  em  minoria,  não  por  acaso,  no  dia  de  hoje,  estamos  comemorando

também o Dia Nacional do Índio, para simbolizar uma das causas da OAB, que é a

proteção das minorias. Como se diz, se cinco católicos e dois judeus estão em uma

determinada sala, os cinco católicos podem decidir tudo menos jogar os dois judeus

pela janela. Isso é democracia: prevalência da vontade da maioria com respeito ao

direito  de  existência  e  de  divergência  das  minorias.  Essa  é  a  democracia  que

queremos construir em nosso país.

A OAB  tem  buscado,  Luis  Claudio,  honrar  sua  tradição  nessa  gestão,  unindo

advocacia e cidadania, tentando comprovar que as duas causas não são excludentes,

mas complementares, com a ideia de que lutar pela valorização do advogado significa
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construir um Estado de Direito mais forte - logo, melhorar a sociedade brasileira. De

outro lado, lutar pela cidadania significa melhorar a sociedade brasileira, fortalecendo

o Estado de Direito e valorizando a advocacia. São causas que se complementam.

Lutar  pela  valorização  do  advogado  significa  dizer  que  o  cidadão  não  é  menos

importante  que  o  Estado.  O  cidadão  tem  em  torno  de  si  apenas  o  advogado

defendendo seu patrimônio, seus bens; tem apenas o advogado lutando pelo devido

processo  legal,  pelo  respeito  aos  direitos,  pela  contenção  das  arbitrariedades  e

injustiças. Esse cidadão não é menos importante que o Estado. Por isso, o art. 6º da

Lei nº 8.906, a lei federal que é o Estatuto da Advocacia, diz claramente que não há

hierarquia entre advogado,  membro do Ministério Público e membro do Judiciário.

Não há hierarquia entre o cidadão e o Estado. O Estado possui a única função de

buscar  a  dignidade  do  cidadão,  a  implementação  e  a  efetivação  para  que  cada

pessoa possa progredir e ser feliz; ter segurança e ter dignidade. Se o Estado não é

mais  importante  que  o  cidadão,  o  profissional  do  Estado  não  pode  ser

hierarquicamente superior ao profissional cidadão.

Por isso, a advocacia está posta na Constituição Federal do Brasil. Por isso a OAB,

a entidade da advocacia, é mencionada por sete vezes na Constituição Federal. Na

redemocratização,  a  cidadania  brasileira  encontrou  no  advogado  o  verdadeiro

garantidor  do  Estado  Democrático  de  Direito.  Quando  a  ditadura  ocorreu,  que

profissional socorreu verdadeiramente os presos políticos, que esbravejou contra as

tiranias e torturas? Que entidade esteve a favor da democracia brasileira?

Qual entidade, portanto, não tolerou conviver com os poderosos usurpadores do

poder em nosso país? Precisamos relembrar esse passado de ditadura militar para

entender  que a  nossa juventude,  que possui  menos  de  25 anos  e já  nasceu no

regime democrático,  perceba o alto risco do discurso autoritário,  que generaliza a

atividade  política  como negativa,  que  criminaliza,  de  forma  genérica,  a  atividade

política; porque não há democracia sem política, não há política sem políticos, e o

discurso que quer extinguir os políticos é o mesmo que quer implantar as ditaduras.

Portanto temos de alertar a todos no tocante a esse discurso. Mas isso não impede,

como diria Tiradentes, de fazermos do Brasil uma grande nação. Isso não impede que

possamos,  como  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  apresentar  uma  proposta  de
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reforma política para melhorar a cultura política brasileira, para dar instrumental a fim

de que a disputa política ocorra em bases iguais, com as mesmas oportunidades para

todos. Uma proposta dizendo que é preciso baratear o preço de campanha, porque

isso seria benéfico para a sociedade, para os políticos e para as empresas.

Houve um choque contra a inflação,  que foi  o  Plano Real.  É preciso haver  um

choque na atividade política brasileira para construir  um outro patamar,  em que o

custo de campanha seja menor, limitado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com graves

punições  ao  caixa  dois,  com  observância  e  punição  à  compra  de  votos,  com

prestação de contas on-line, para que haja eleições mais limpas em nosso país.

Dizer que não concordamos com a criminalização da atividade política não significa

a omissão de apresentar ideias para melhorá-la em nosso país. E é o que estamos

fazendo, com uma proposta de reforma política que todos podem acessar, no nosso

site  do  Conselho  Federal  da  OAB,  contribuir  e  assinar  eletronicamente  o  nosso

projeto de lei, de iniciativa popular, pela reforma política em nosso país.

Este é um momento de  felicidade,  de saudação e de agradecimento.  Agradeço

penhoradamente ao governador, que assinou o decreto; ao deputado Leonardo, que

o requereu; ao presidente da Assembleia, que, de forma muito generosa e dedicada,

numa sexta-feira, à noite, encontra-se presente nesta solenidade. Agradeço a todos

os mineiros, concluindo com uma renovação de propósito, de não dar as costas a

Minas, de sempre olhá-la de cabeça erguida, com a sensação do dever cumprido, de

atendimento dos valorosos pleitos dessa seccional, do encaminhamento das causas

deste Estado, que são sempre republicanas.

Concluo com o hino de Minas, dizendo: Minas Gerais, orgulho da Nação, quem te

conhece te ama, te protege e não te esquece jamais. Muito obrigado.

Palavras do Presidente

Sr.  Presidente  nacional  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  Marcus  Vinicius

Furtado Coêlho, querido amigo e conterrâneo, que fez uma belíssima oração; quero

saudar a sua esposa Liana Veloso e seus filhos abençoados,  tão lindos,  Mariana

Coelho e Marcus Lúcio Coelho. É bom testemunhar a existência dessa família unida,

linda, prestigiando a nossa querida pátria.

Quero  saudar  o  Exmo.  Sr.  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,
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fraterno amigo, desembargador e cruzeirense, Joaquim Herculano Rodrigues. Quero

saudar o Exmo. Sr. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Ricardo Villas Bôas.

Seja muito bem-vindo.  Exmo. Sr.  Vereador Joel  Moreira, representando a Câmara

Municipal de Belo Horizonte, é uma alegria revê-lo. Exmo. Sr. Conselheiro Nacional

do Ministério Público, velho amigo, procurador de Justiça Jarbas Soares, que brilha

em Brasília, quero saudar a senhora sua esposa, presidente da Comissão de Energia

da OAB, Dra. Cristiana Nepomuceno. Quero saudar aqui o Exmo. Sr. Subdefensor

público-geral,  Wagner  Geraldo  Ramalho,  representando a  nossa amiga  defensora

pública Andréa Garzon. A Defensoria é sempre patriota, presente, abnegada. Quero

saudar aqui o presidente da OAB Seção Minas Gerais, esse valente mineiro, que tem

feito um trabalho imensurável,  Dr.  Luis Claudio. É muito bom vê-lo conduzindo as

mais belas causas por uma Minas melhor, por um Brasil mais próspero. Quero saudar

o  Exmo.  senhor,  fraterno  amigo,  companheiro,  irmão,  extraordinário  parlamentar

Leonardo Moreira,  autor  do requerimento que deu origem a esta homenagem tão

encantadora. O Leonardo foi primoroso na sua fala, mas falei com o nosso presidente

Marcus Vinicius que ele foi, sim, 98% esmerado, primoroso, pois, quando falou sobre

a minha singela vida pública, vocês observaram que foi exagerado, excessivo. Mas

isso  certamente  se  deve  a  esse  coração  gentil,  a  esse coração cordato  e  muito

solidário. Nosso carinho, nosso apreço. Transmita à sua família a nossa mais distinta

consideração. Quero saudar também o ex-presidente da OAB nacional e grande ser

humano,  esse  notável  jurista  Raimundo  Cândido  Júnior,  conselheiro  da  OAB,

cruzeirense exemplar.  Quero saudar  ainda o  deputado Adelmo Carneiro,  essa luz

permanente  que  nos  guia,  que  nos  aconselha,  homem  público  extraordinário.

Deputado Adelmo, um abraço e o nosso reconhecimento. Quero saudar a senhora

sua  esposa.  Quero  cumprimentar  o  presidente  do  Cruzeiro,  Gilvan,  que  me  traz

algumas tristezas, mas, por outro lado, leva muita alegria aos meus filhos e à minha

esposa.  Todos  lá  são  cruzeirenses,  e  eu  sou  atleticano.  Aí  o  senhor  observa  a

dificuldade domiciliar. É uma alegria revê-lo. Quero saudar aqui um velho amigo e

grande  companheiro  Luiz  Carlos  Bernardes,  carinhosamente  conhecido  como

Peninha.  É uma alegria muito grande revê-lo.  Quero saudar  o Dr.  Mateus,  nosso

amigo.  E  quero  saudar  uma  jovem  liderança,  um  grande  advogado,  um  jovem
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talentoso,  promissor,  estudioso e muito qualificado e que tem brilhado na carreira

jurídica,  nosso  amigo  Sérgio  Rodrigues.  Um  grande  abraço  e  o  nosso

reconhecimento.  Em sua pessoa quero  abraçar  os  juízes  e  advogados.  O Sérgio

representa essa nova geração de grande saber, extremamente hábil. Tenho certeza

de que construirá uma carreira cada dia mais luminosa. Que Deus o abençoe, que

você continue brilhando e sendo esse guerreiro permanente na busca de justiça para

quem precisa, para o mineiro, para a mineira, para todo o povo brasileiro.

Presidente Joaquim Herculano, presidente Marcus Vinicius, tenho aqui um discurso

muito bonito, muito bem redigido, mas o Deputado Leonardo Moreira foi tão sábio, tão

profundo  em  suas  manifestações  que,  neste  instante,  prefiro  me  despir  dessa

formalidade e fazer uma saudação certamente humilde, muito aquém da sua figura,

da sua pessoa.

Já conhecemos o mineiro: o mineiro é sábio, astuto, acanhado, generoso, cordato,

polido, patriota; o mineiro é desprendido, é solidário. O mineiro é isso que acabamos

de vivenciar.  O mineiro se  chama Marcus Vinicius,  com sua história  maravilhosa,

forjada no trabalho e na dedicação, alicerçada no caráter e consolidada nos bons

valores e nos princípios, certamente oriundos do seu saudoso pai. Contando sempre

com as lições magistrais da sua querida mãe, você certamente foi revigorado por sua

esposa,  pelo ambiente familiar  e  sua vivência no mundo jurídico.  Digo-lhe,  amigo

Marcus Vinicius - permita-me chamá-lo assim -, que, se hoje seu coração pulsa e

vibra de forma palpitante, não é diferente para Minas, para o mineiro e para este

deputado, empregado de Minas. Digo-lhe que a alma de Minas está hoje mais feliz e

revigorada  por  conhecer  de  forma  mais  próxima  essa  sua  trajetória  realmente

espetacular.

É bom aplaudir e reverenciar aquelas pessoas simples, que sempre percorreram o

estado da simplicidade e da humildade,  com caráter,  decência e sabedoria.  Você

personifica como poucos essa história brilhante. Começou de forma modesta e é hoje

um  estudioso,  detentor  de  um  saber  sábio,  que  abraçou  a  democracia  como  o

instrumento mais belo para se realizar, ajudar as pessoas e buscar uma pátria mais

feliz, mais solidária, mais humana. Portanto, com a voz do coração e em nome da

Casa do Povo, desta instituição, quero parabenizá-lo e agradecê-lo - com a voz do
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coração, repito - por tudo o que tem feito por Minas e pelo Brasil.

Falo com muito orgulho que há uma identidade muito forte entre esta Casa, esta

instituição,  a Assembleia  de Minas,  e  a OAB. Estamos agasalhados nos mesmos

princípios, valores e, acima de tudo, nos mesmos ideais. Tenho assistido, e Minas tem

acompanhado  este  fato  de  forma  atenta,  à  luta  da  OAB,  que  tem  tido  um

comportamento  exemplar  e  patriota,  sendo  a  guardiã  incansável  do  Estado

Democrático de Direito. E você brindou essa instituição renomada com sua luz, seu

brilho, sua honradez, sua largueza de espírito e sua lucidez, conseguindo imprimir

nela um novo alento, cada dia mais imprescindível para que possamos semear a

todos os brasileiros dias de prosperidade, paz, fraternidade e, acima de tudo, justiça

social.

Fico feliz em saber que a OAB tem sido timoneira dessas grandes causas sociais,

dessas grandes bandeiras, com o nobre intuito de construir uma nação mais feliz,

mais desenvolvida e mais fecunda. Lembro que os deputados Adelmo Carneiro Leão,

Leonardo Moreira  e tantos  outros deputados e deputadas têm sido companheiros

inseparáveis dessas causas maiores. Minas e o Brasil lhe devem por tudo o que tem

partilhado ao nosso lado e à nossa frente. Quero destacar, de forma muito breve,

algumas causas que servem de exemplo dessa retidão e luz de espírito. Uma delas é

a repactuação da dívida dos estados. Digo, presidente Joaquim Herculano, que seu

esforço produtivo, o esforço produtivo de todos nós e o esforço fiscal do Estado e dos

estados  brasileiros  têm  sido  canalizado,  lamentavelmente,  para  essa  relação

perniciosa entre a União e os estados brasileiros. Infelizmente, tenho que exclamar

mais uma vez que considero essa uma relação de agiotagem.

Infelizmente, justamente aos estados brasileiros que tinham de contar com o apoio

mais generoso e mais responsável é imposta essa relação perversa de agiotagem,

que estrangula as suas finanças públicas e, acima de tudo, mutila seus sonhos. Os

estados, que poderiam implementar políticas públicas para melhorar e revolucionar a

vida dos brasileiros e das brasileiras, tornam-se frágeis. A OAB tem tido um papel

altaneiro e, realmente, tem sido uma guardiã dos nossos direitos e sonhos.

Destaco outra causa muito nobre que a Assembleia Legislativa tem enfatizado com

muito vigor: a luta por uma saúde melhor para o povo brasileiro. Talvez muitos não
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saibam que, e o deputado Adelmo Carneiro Leão é um exímio conhecedor desse

assunto, o Brasil é um dos países que menos investem na saúde. Infelizmente 150

países investem mais na saúde do que o Brasil. Quando se leva em consideração o

índice  per  capita,  75  países  investem  mais  na  saúde  do  que  o  nosso,  como  a

Argentina, o Chile e o Uruguai. Essa é a causa desse sentimento de repulsa da OAB,

da  CNBB,  da  Associação  Médica  Brasileira,  da  Defensoria  Pública,  do  Ministério

Público, de todos nós e das famílias brasileiras. Por isso estamos nessa peregrinação

por Minas e pelo Brasil em busca de assinaturas para a apresentação de um projeto

de iniciativa popular em Brasília,  a  fim de obrigar  a União a investir  10% da sua

receita bruta na saúde. Mais uma vez, Minas, com a sua capacidade incomum de

abrir portas e caminhos, dá um show de ternura e de devoção ao próximo. O mineiro

é abnegado e desprendido. Minas dá um show de solidariedade.

Nós, o deputado Adelmo Carneiro Leão,  o deputado Leonardo Moreira e tantos

outros, estaremos, na quarta-feira,  em Brasília,  levando aproximadamente 700 mil

assinaturas. O Brasil  coletou em torno de 1.300.000 assinaturas. Minas Gerais,  a

nossa querida pátria mineira, coletou em torno de 700 mil. O nosso estado foi o que

mais colheu assinaturas para chegarmos com essa força viva do povo mineiro ao seio

do Congresso Nacional. Haveremos de encontrar uma trincheira mais acolhedora e

mais pacífica para concretizarmos esse nosso sonho, que é do pobre, do carente, do

homem, da mulher, do idoso, da criança, dos políticos e da OAB, para sensibilizarmos

e idealizarmos esse projeto magnânimo, a fim de que o governo federal invista 10%

de sua receita bruta na saúde. Assim, haveremos de dar um passo extraordinário,

que levará às famílias brasileiras uma vida melhor, mais promissora e mais justa, com

uma saúde mais humana, mais eficiente e mais cristã.

Dr. Marcus Vinícius, deixo o abraço de cada mineiro e mineira, que reconhece na

sua pessoa uma largueza de espírito imensurável. Minas e o Brasil precisam de seres

humanos com a sua competência,  decência, disciplina e compromisso. Realmente

você é um notável exemplo de ser humano, um grande jurista, uma figura renomada

e um estudioso do direito, pessoa que vivencia e valoriza a prática jurídica e que, à

frente da OAB, mostrou ter realmente um brilho extraordinário. Gostaria de formular

votos para que continue brilhando, fazendo o bem, ajudando as pessoas, servindo a
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Minas e ao Brasil  e sendo uma pessoa de grande valor  e possuidor daquilo  que

considero muito caro para o jurista, para o advogado e para o brasileiro, que é um

zelo  indormido  para  com  os  direitos  e  a  sorte  do  nosso  querido  e  amado  povo

brasileiro. Portanto, leve o nosso abraço e carinho, querido amigo e irmão, Dr. Marcus

Vinícius.

Minas lhe agradece por tudo que tem feito, por essa defesa das causas sociais, por

esse patriotismo, por essa responsabilidade, por essa vontade louca e exemplar de

fazer o Brasil um país cada dia melhor, que possa semear felicidade e alegria em

todos os nossos queridos irmãos brasileiros. Que Deus o abençoe. Muita paz, muita

felicidade.  Espero  que  faça  desse  Título  de  Cidadão  Honorário  um  instrumento

permanente de fé por uma vida melhor, de fé na mudança social, de fé na construção

de um Brasil mais justo, mais humano e muito mais cristão. Parabéns, Dr. Marcus,

continue brilhando e fazendo o bem ao nosso querido Brasil.

Apresentação Musical

O locutor - Ouviremos agora o sexteto de sopro da Banda de Música da Polícia

Militar de Minas Gerais, que executará as canções “Amigos para sempre”, de Andrew

Lloyd, e “Oh, Minas Gerais!”, de José Duduca de Moraes.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente - Parabéns! Muito bonito!

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 13, 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 é a publicada na edição do

dia 13/8/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37/2012, EM

11/9/2012

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Pompílio
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Canavez,  Antônio  Carlos  Arantes,  Lafayette  de  Andrada  e  Sargento  Rodrigues,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o presidente “ad

hoc”, deputado Pompílio Canavez, declara aberta a reunião e informa que não há ata

há ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A presidência informa que a

reunião se destina a eleger o presidente e o Vice-presidente. A seguir, determina a

distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o deputado

Sargento Rodrigues para atuar como escrutinador.  Apurados os votos, são eleitos

para presidente o deputado Lafayette de Andrada e para Vice-presidente o deputado

Pompílio  Canavez,  ambos  por  unanimidade.  O  presidente  “ad  hoc”,  deputado

Pompílio Canavez, declara empossado o presidente, deputado Lafayette de Andrada,

a quem passa a direção dos trabalhos. Este, por sua vez, empossa o Vice-presidente,

deputado  Pompílio  Canavez,  e  designa  relator  da  matéria  o  deputado  Sargento

Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2013

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Inácio  Franco,  Paulo  Guedes  e  Romel  Anízio,  membros  da  supracitada

comissão. Está presente também o deputado Pompílio Canavez. Havendo número

regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Romel Anízio, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 276/2011, no 1º turno, para cuja

relatoria designou o deputado Romel Anízio. 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
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pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 276/2011 na forma do Substitutivo nº

2, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com as Emendas

nºs  1  a  66,  apresentadas  pelo  relator;  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Romel Anízio). 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  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia  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

- Pronera; Rogério Correia e Almir Paraca em que solicitam seja realizado debate

público sobre a educação do campo no Estado, incluindo as escolas família agrícola,

os 15 anos do Pronera e os 20 anos da Associação Mineira das Escolas Família

Agrícola; Inácio Franco em que solicita seja realizada visita ao secretário de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  ao  coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente para discutir,

em face da lei florestal nacional, o Projeto de Lei nº 3.915/2013, do governador do

Estado, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade; Antônio

Carlos Arantes (3) em que solicita seja realizada audiência pública em Sacramento

para debater os avanços e as barreiras da comercialização de produtos derivados de

origem animal fora do Estado; seja encaminhado ao presidente da Câmara Municipal

de Pompéu voto de congratulações pela iniciativa da criação da Política Municipal de

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar;  e  seja realizada audiência pública

para debater as linhas estratégicas de pesquisa científica para a regulamentação da

produção e comercialização de queijo artesanal no Estado, objeto da Lei nº 20.549,

de 2012; Duarte Bechir em que solicita seja realizada audiência pública para debater

a  bananicultura  e  sua  importância  no  desenvolvimento  econômico  e  social  das

regiões produtoras; Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes e Inácio Franco em que

solicitam seja encaminhado à  Diretoria-Geral  do  Instituto Mineiro de Agropecuária

pedido de informações sobre a interdição de animais da Cavalaria Alferes Tiradentes,

da  PMMG,  realizada  por  aquele  instituto  em  razão  de  suspeita  de  infecção  pelo
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mormo; Luiz Henrique, Rogério Correia e Inácio Franco (5) em que solicitam seja

encaminhada  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente,  à  Presidência  do  Instituto  Chico

Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  -  ICMBio  -,  da  Federação  dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, da Confederação Nacional

dos Trabalhadores na Agricultura e do Incra, à Subsecretaria de Agricultura Familiar e

à presidenta da República cópia das notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária

da comissão; seja encaminhado à Defensoria Pública-Geral pedido de providências

para que seja dada assistência jurídica às famílias de agricultores que se encontram

na  Reserva  Biológica  da  Mata  Escura  e  terão  seus  imóveis  desapropriados  pelo

ICMBio; seja encaminhado ao Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais pedido

de  providências  para  a  regularização  fundiária  dos  pequenos  posseiros  que  se

encontram na Reserva Biológica da Mata Escura; seja encaminhado ao Ministério do

Meio Ambiente pedido de providências para a agilização do envio do projeto de lei

que altera os limites da Reserva Biológica da Mata Escura; e seja realizada visita ao

Ministério do Meio Ambiente para discutir a proposta de projeto de lei que altera os

limites da Reserva Biológica da Mata Escura; Inácio Franco e Luiz Henrique em que

solicitam seja encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente e ao ICMBio pedido de

providências para que, na proposta de projeto de lei que altera os limites da Reserva

Biológica da Mata Escura, seja contemplada a manutenção ou o reassentamento das

famílias  de  agricultores  que  ainda  se  encontram  na  unidade  de  conservação.

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.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Inácio Franco - Romel Anízio.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2013

Às  14h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo a deputada Ana Maria Resende, por indicação da liderança do BTR) e

os deputados Almir Paraca e Carlos Mosconi (substituindo este ao deputado Dalmo
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Ribeiro  Silva,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Almir Paraca, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos

Mosconi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita 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. Suspende-se a reunião. Às 16h54min são reabertos os trabalhos com a

presença  da  deputada  Ana  Maria  Resende  e  dos  deputados  Gustavo  Perrella  e

Dalmo Ribeiro Silva. Suspende-se a reunião. Às 17h48min são reabertos os trabalhos

com  a  presença  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  (substituindo  o  deputado  Almir

Paraca,  por  indicação  da  liderança  do  MSC)  e  dos  deputados  Gustavo  Perrella,

Bosco (substituindo este à deputada Ana Maria Resende, por indicação da liderança

do BTR) e Luiz Henrique (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação

da liderança do BTR). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.609/2013

(deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.869/2013 (deputado Luiz Henrique), ambos no 2º

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, na forma do vencido no 1º turno, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.609/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  e  3.869/2013  (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. Após

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.061/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2013.

Braulio Braz, presidente - Maria Tereza Lara - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 10/7/2013

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Almir  Paraca,
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Rômulo  Viegas  (substituindo  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  por  indicação  da

Liderança do BTR) e Ulysses Gomes (substituindo o deputado Pompílio Canavez, por

indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Almir Paraca, 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 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  Almir  Paraca  (10)  em  que  solicita  sejam  encaminhados  a  todas  as

Superintendências  Regionais  de  Regularização  Ambiental  -  Suprams  -  (Central-

Metropolitana, Alto São Francisco, Jequitinhonha, Leste de Minas, Noroeste, Norte de

Minas,  Sul  de Minas,  Triângulo Mineiro e Zona da Mata)  pedidos de informações

sobre:  a)  o  número  total  de  solicitações  de  outorga  de  recursos  hídricos  em

tramitação naquela Supram; b) percentual, em relação ao item anterior, de cada tipo

de finalidade de outorga; e c) o prazo médio de avaliação dos processos de outorga

na respectiva Supram; e em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

desta comissão, em Sagarana (Distrito do Município de Arinos), no dia 6/9/2013, para

debater a questão da simbologia da água e sua importância como elemento cultural,

de formação dos agrupamentos urbanos e humanos, de manutenção das famílias no

campo  e  indutora  de  sua  identidade  territorial  e  social;  as  tecnologias  sociais

empregadas na preservação,  manejo e gestão do patrimônio hídrico;  e o cerrado

como um bioma berço das águas; Pompílio Canavez e Almir Paraca em que solicitam

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  desta  comissão  para  debater  os

mecanismos de operação do Sistema Nacional de Regularização dos Reservatórios

para Produção de Energia Elétrica visando à ampliação da participação da sociedade,

a  compatibilização  do  uso  múltiplo  das  águas  e  a  solução  dos  conflitos  mais

significativos desse uso; e Ulysses Gomes em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública desta comissão, no Município de São Lourenço, para debater as

dificuldades na exploração das águas minerais em São Lourenço e região,  assim
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como propostas de mudanças na legislação federal relativas à exploração das águas

minerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos

parlamentares,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Almir Paraca, presidente.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2013

Às 15h03min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Arlen Santiago, Doutor Wilson Batista e Elismar Prado (substituindo este ao Deputado

Pompílio  Canavez,  por  indicação da liderança do MSC),  membros da supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Carlos  Mosconi,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Doutor  Wilson,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  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.  Ato  contínuo,  o  presidente  suspende  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Às  16h51min,  verificada  a  falta  de  quórum,  a  presidência

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Arlen Santiago- Doutor Wilson Batista.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/8/2013

Às 13h15min, comparecem na Câmara Municipal de Monte Carmelo os deputados

Adelmo Carneiro Leão (substituindo o deputado Pompílio Canavez, por indicação da

Liderança  do  MSC)  e  Elismar  Prado  (substituindo  o  deputado  Paulo  Lamac,  por

indicação da Liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Está presente,

também, a deputada Liza Prado. Havendo número regimental, o presidente, deputado
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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 a deliberar sobre proposições da comissão. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Lycurgo

Rafael Farani, prefeito municipal de Estrela do Sul; João Batista Chaves Filho, vice-

prefeito de Monte Carmelo; Valdelie José de Oliveira, presidente da Câmara Municipal

de Monte Carmelo; Antônio Oliveira, analista de projetos estratégicos da Prefeitura

Municipal de Uberaba; Major PM Conrado Damasceno Cardoso, de Monte Carmelo;

Claiton  Luiz  de  Lima,  secretário  do  Sindicato  Rural  de  Monte  Carmelo;  Edélcio

Rodrigues  Pereira,  presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Monte

Carmelo; Gustavo Batista de Medeiros, assessor de gestão estratégica e inovação da

Secretaria  de  Estado  de  Gestão  Metropolitana;  Maurício  Cassimiro,  assessor  de

integração regional da Prefeitura de Uberlândia, que são convidados a tomar assento

à mesa. O presidente, co-autor do requerimento que deu origem à reunião, tece suas

considerações  iniciais  e,  em  seguida,  passa a  palavra aos  demais  parlamentares

presentes,  co-autores  do  referido  requerimento,  para  suas  considerações  iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2013.

Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/8/2013

Às 10h09min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e Duarte Bechir (substituindo o

deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
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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 correspondência do

deputado  André  Quintão,  em  que  justifica  ausência  na  reunião  desta  comissão

realizada no dia 16/7/2013. Neste momento, retira-se da reunião o deputado Duarte

Bechir. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que

concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 4.245/2013, este com a Emenda nº 1; e 3.900/2013, este na forma do

Substitutivo nº1 (relator: deputado André Quintão); 3.782/2013, este com a Emenda

nº1;  e  4.243/2013  (relator:  deputado  Duilio  de  Castro,  o  primeiro  em  virtude  de

redistribuição). Os Projetos de Lei nºs 1.569/2011, 3.807e 4.060/2013 são retirados

da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Duilio de Castro, aprovado pela

comissão.  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 2.371/2011 (relator: deputado Duilio de Castro, em

virtude de redistribuição); 2.615, 2.770/2011, 2.973 e 3.306/2012 (relator: deputado

Sebastião Costa, todos em virtude de redistribuição). São convertidos em diligência

ao autor, à Seplag e ao Prefeito Municipal de Ibitiúra de Minas o Projeto de Lei nº

4.231/2013  (relator:  deputado  Duilio  de  Castro,  em  virtude  de  redistribuição);  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs 4.239/2013

(relator:  deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição)  e  4.259/2013

(relator: deputado André Quintão). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.703, 3.771, 4.232 e 4.236 e

4.242/2013 (relator:  deputado Sebastião Costa, os quatro primeiros  em virtude de
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redistribuição);  3.980 e 4.246/2013 (relator:  deputado Dalmo Ribeiro Silva);  3.981,

este com a Emenda nº1,  4.225 e 4.228/2013 (relator:  deputado Duilio  de Castro);

4.122, este com a Emenda nº1, 4.248, 4.249 e 4.262/2013 (relator: deputado André

Quintão).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  são

aprovados requerimentos em que solicitam sejam baixados em diligência ao autor os

Projetos de Lei nºs 4.233, 4.234 e 4.255/2013; e à Secretária de Estado de Casa Civil

e de Relações Institucionais os Projetos de Lei nºs 4.238, 4.291, 4.292 e 4.294/2013.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Luiz Henrique -

Duilio de Castro

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/8/2013

Às 15h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e o

deputado Pompílio Canavez, membros da supracitada comissão, e a deputada Maria

Tereza Lara (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação do Líder do Bloco

Minas  sem  Censura).  Havendo  número  regimental,  a  presidente,  deputada  Luzia

Ferreira, 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  deliberar  sobre  proposições  da

comissão e comunica o recebimento  de  correspondência  da  Sra.  Tatiana Pereira,

promotora  de  justiça  da  Comarca de Matozinhos,  em  que encaminha cópias  das

perícias realizadas na Ação Civil Pública nº 041.11.002104-3 ajuizada pelo Ministério

Público em face da Incineração e Controle Ambiental - Inca. Registra-se a presença

do deputado Paulo Lamac.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Paulo

Lamac e Anselmo José Domingos (2)  em que solicitam sejam encaminhados aos

prefeitos  municipais  de Betim,  Confins  e  Contagem pedidos  de providências  pelo

seguimento,  com  a  agilidade  necessária,  dos  processos  licitatórios  referentes  à

exploração de serviços de transporte de passageiros por táxi naquelas cidades; e

seja realizada audiência pública, com a presença do Ministério Público do Trabalho,

para  debater  a  situação  trabalhista  dos  taxistas  auxiliares  e  taxistas  diaristas  em

Minas  Gerais;  do  deputado  Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

prefeito  municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  pela  garantia,  aos

licitantes classificados no certame 2/2012 da BHTrans, de acesso ao objeto licitado,

assim como a permissões de serviço de transporte de táxi até o limite total de 6.560

e, ainda, seja facultada a criação de 432 licenças a serem licitadas para exploração

por  pessoas  jurídicas,  conforme  Licitação  6/2012  da  BHTrans,  que  está  em

andamento,  com  emenda  da  deputada  Luzia  Ferreira  que  inclui  a  expressão:

"conforme Licitação 6/2012 da BHTrans que está em andamento";  das Deputadas

Liza Prado em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a situação

habitacional  e  jurídica  de  imóveis  do  Bairro  Vera  Cruz,  no  Município  de  Belo

Horizonte;  e  Luzia  Ferreira  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater o Projeto de Lei nº 3.078/2012, de autoria do governador do Estado, que

“dispõe sobre a gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do

solo metropolitano no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2013.

Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 7/8/2013

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de São Francisco 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,
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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, de forma regionalizada, discutir questões relacionadas ao

uso da água e à gestão de recursos hídricos e a discutir  e  votar  proposições da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Luiz Rocha Neto, prefeito municipal de São Francisco; vereador João Herbber

Gomes de Brito, presidente da Câmara Municipal de São Francisco; Rafael Alexandre

Sá,  coordenador  do  Núcleo  de  Montes  Claros  do  Igam,  representando  Marília

Carvalho  de  Melo,  diretora-geral  e  Hideraldo  Buch,  coordenador-geral  do  Fórum

Mineiro  de  Comitês  de  Bacias  Hidrográficas  e  presidente  do  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande; Domingos Sávio Rodrigues,

gerente da Copasa no Distrito  de  São Francisco,  representando Ricardo Augusto

Simões Campos, presidente; 2º-Ten. PM Emerson Martins da Silva, comandante do

6º Pelotão MAT em Januária, representando Cel. PM Armando Leonardo Linhares de

Araújo Ferreira da  Silva,  diretor  de meio ambiente e trânsito da  Polícia  Militar  de

Minas Gerais; e João Naves de Melo, presidente do Comitê Afluentes Mineiros do

Médio São Francisco, 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

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença dos convidados e das demais pessoas, convoca os membros da comissão

para a próxima reunião extraordinária a ser realizada em 13/8/2013, às 10 horas, na

Sala  das  Comissões,  com  a  finalidade  de  debater  o  reinício  da  construção  da

Barragem de Berizal  e  de  discutir  e  votar  proposições da comissão,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Almir Paraca, presidente - Ana Maria Resende - Paulo Guedes.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/8/2013
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Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Romel Anízio e Glaycon Franco, membros da supracitada

comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de  requerimento  do  deputado Romel  Anízio,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a debater as linhas estratégicas de pesquisa científica para a regulamentação

dos  queijos  artesanais  de  Minas  das  principais  regiões  produtoras,  para

prosseguimento na regulação da Lei Estadual nº 20.549, de 2012, que dispõe sobre a

produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais, e a discutir e

votar proposições da comissão. Em seguida, comunica o recebimento da seguinte

correspondência:  ofício  da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  gestão  interna  do

Gabinete Pessoal da Presidenta da República, informando que as notas taquigráficas

da 1ª Reunião Extraordinária desta comissão foram enviadas ao Ministério do Meio

Ambiente para providências; e de correspondência publicada no Diário do Legislativo

na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  do  deputado  Ricardo  Marcelo,

presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba (4/7/2013); e do Sr. Vilson

Luiz da Silva, presidente da Fetaemg (18/7/2013). O presidente acusa o recebimento

dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.191  e  4.262/2013,  ambos  em  turno  único,  dos  quais

designou  como  relator  o  deputado  Romel  Anízio.  A  presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Eliane Hooper Amaral, chefe do

Laboratório de Química Agropecuária do IMA; Ilka Maria Fernandes Fioravante Altoé,

fiscal agropecuária e coordenadora do Programa Queijo de Minas Artesanal do IMA;

Pollyana Dias Pacheco, gerente da Rede Laboratorial do IMA; Liliane Denize Miranda

Menezes, supervisora de Laboratório de Segurança Microbiológica em Alimentos do

IMA; Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira, professora titular da UFV; Andréia Marçal

da Silva, professora de microbiologia de alimentos e higiene na Indústria de Alimentos

da  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei  -  Câmpus  Sete  Lagoas;  e  Milene

Therezinha  das  Dores,  professora  de  leite  e  derivados  e  de  microbiologia  de

alimentos da Universidade Federal de Viçosa - Câmpus Rio Paranaíba; Renata Faria
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Boaventura, fiscal agropecuária do IMA; e os Srs. Cláudio Furtado Soares, assessor

adjunto de planejamento e gestão da Fapemig, representando Mário Neto Borges,

presidente da Fapemig; João Carlos Leite, presidente da Associação dos Produtores

de Queijo Canastra; João Carlos Vianna Carvalho Ribeiro, fiscal federal agropecuário

da  Divisão  de  Políticas,  Produção  e  Desenvolvimento  Agropecuário  da

Superintendência  Federal  de  Agricultura;  Álbany  Árcega,  coordenador  técnico

estadual da Emater; Thales Almeida Pereira Fernandes, diretor técnico do IMA; José

Manoel Martins, professor do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais -

Câmpus Rio Pomba; Ricardo Augusto Boscaro de Castro, analista de agronegócios

do Sebrae-MG; Márcio Roberto da Silva, pesquisador da Embrapa Gado de Leite;

Marcelino  Marra  Batista,  secretário  municipal  de  Planejamento  de  Sacramento;  e

Ricardo Aurélio Pinto Nascimento, coordenador do Laboratório Agropecuário Lanagro-

MG, que são convidados  a tomar  assento  à mesa.  O  presidente,  como autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2013.

Almir Paraca, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.441/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Clínica Nova Aliança, com sede no Município de Espírito Santo

do Dourado.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo” de  6/9/2012  e  distribuída  às
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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 3.441/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Clínica Nova Aliança, com sede no Município de Espírito Santo do Dourado.

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, conselheiros e associados 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,

sede  e  atividade  preponderante  no  Município  de  Espírito  Santo  do  Dourado,  e

registrada junto aos órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.441/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto 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 3.731/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei  em epígrafe visa dar a

denominação de Rodovia Geraldo Leopoldo Ribeiro ao trecho da Rodovia LMG-841
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que  liga  o  Distrito  de  Mercês  de  Água  Limpa,  no  Município  de  São  Tiago,  ao

Município de Nazareno.

A proposição foi  publicada no Diário  do Legislativo de 7/2/2013 e distribuída às

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

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

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

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

Na  reunião  de  26/3/2013,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que ela enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.731/2013 tem por escopo dar a denominação de Rodovia

Geraldo  Leopoldo  Ribeiro  ao  trecho  da  Rodovia  LMG-841  que  liga  o  Distrito  de

Mercês de Água Limpa, no Município de São Tiago, ao Município de Nazareno.

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

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

Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão

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

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

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de  competência  privativa  da  União  ou  do  município,  podendo  ser  objeto  de

disciplinamento jurídico por parte do estado membro.

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

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
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à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de

Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  Nota  Técnica  de

27/6/2013, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG -, por meio da qual se manifesta favoravelmente à pretensão do projeto de

lei em análise e informa que o referido trecho não possui denominação oficial.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.731/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto 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 4.265/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vista Alegre, com

sede no Município de Porteirinha.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  11/7/2013  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 4.265/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vista Alegre, com sede no Município
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de Porteirinha.

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.  51,  que,  na

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

assistencial congênere, em plena atividade, juridicamente constituída e registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art.  52, que as atividades de seus

diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, benefícios ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.265/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar nº 30/2012

pretende  alterar  a  Lei  Complementar  nº  54,  de  13/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá

outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança

Pública.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que
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apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva alterar o art. 22 da Lei Complementar nº 54, de

1999,  alterando o  nome do Centro  de  Ensino  de  Bombeiros  -  Cebom -,  unidade

responsável  pela  formação,  pelo  aperfeiçoamento  e  pela  especialização  de

bombeiros, para Academia de Bombeiros Militar - ABM. A proposta do chefe do Poder

Executivo promove ainda a vinculação da aludida Academia à Diretoria de Recursos

Humanos da corporação.

Na justificação do projeto, o governador argumenta que a nova nomenclatura é a

que melhor se ajusta às diretrizes da Lei Complementar nº 115, de 2010, que alterou

a Lei nº 5.301, de 1969, e introduziu a exigência, para ingresso no Quadro de Oficiais

do CBMMG, de aprovação no curso de formação de oficiais, em nível superior de

graduação, promovido pela própria instituição.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 144, § 5º, prevê que “aos corpos de

bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de

atividades de defesa civil”. Em Minas gerais, de modo a melhor desempenhar a sua

missão, o Corpo de Bombeiros Militar, por força da Emenda à Constituição nº 39, de

1999,  foi  desmembrado  da  Polícia  Militar.  Dessa  forma,  o  Corpo  de  Bombeiros

passou a ter autonomia administrativa e financeira, além de comando independente e

orçamento  próprio,  que lhe  permitiram dimensionar  de forma mais  adequada sua

força  de  trabalho  e  adotar  técnicas  de  planejamento  global  das  suas  ações,

alicerçadas em políticas e diretrizes específicas, com estratégia própria.

Conforme já salientado, a Lei Complementar nº 115, que modificou a antiga Lei nº

5.301, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais,  introduziu

requisitos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar. Para ingresso no Quadro

de  Oficiais  e  nos  Quadros  de  Praças  e  de  Praças  Especialistas  do  Corpo  de

Bombeiros  Militar,  a  supracitada  lei  complementar  estabeleceu  a  exigência  de

participação em curso de formação de oficiais e a aprovação em curso de formação

promovido  pela  instituição.  Tais  cursos  são  atualmente  realizados  por  meio  do

Cebom,  que,  nos  moldes  da proposição  em  exame,  se  pretende  transformar  em
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Academia de Bombeiros Militar.

Aos  bombeiros  cumpre  a  prestação  dos  serviços  altamente  complexos  de

prevenção contra sinistro, proteção, socorro e salvamentos, competindo-lhes executar

as ações de defesa civil, proteção e salvamento, prevenção e combate a incêndio,

perícias de incêndio e explosão em locais de sinistro, busca e salvamento. Assim, é

natural  que a corporação busque cada vez maior  foco e especialização em seus

programas  de  formação  e  aperfeiçoamento,  sendo  igualmente  plausível  que,

ensejando  demonstrar  evolução,  adote  a  nomenclatura  Academia  de  Bombeiros

Militar.

No nosso sentir, é pertinente a análise promovida pela Comissão de Constituição e

Justiça, segundo a qual, apesar da pretensão do governador do Estado de vincular,

por  meio  de  lei  complementar,  a  Academia  de  Bombeiros  Militar  à  Diretoria  de

Recursos  Humanos,  mostra-se mais  razoável  manter  a opção de definição de tal

vinculação por meio de regulamento, conforme consta no Decreto nº 44.924, de 2008,

que institui várias unidades administrativas da corporação. Assim, aquela comissão

apresentou  a  Emenda  nº  1,  que  mantém  a  alteração  do  nome do  Cebom  para

Academia de Bombeiros Militar, mas preserva a lógica de flexibilidade do governador

na regulamentação da vinculação administrativa da Academia.

Conclusão

Diante do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

30/2012,  no  1º  turno,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.669/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  3.669/2012,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses Gomes,  que

declara  de  utilidade pública o  Grupo Escoteiro  Itajubá,  com sede no Município  de

Itajubá, 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
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Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.669/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Grupo  Escoteiro  Itajubá,  com  sede  no

Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo Escoteiro Itajubá, com

sede no Município de Itajubá.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.094/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.094/2013, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  de  Hotéis,  Pousadas  e  Similares,  de  Serviços  e

Turismo de Lambari - Aturlam -, com sede no Município de Lambari, 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° 4.094/2013

Declara  de  utilidade pública  a Associação de Hotéis,  Pousadas  e  Similares,  de

Serviços e Turismo de Lambari - Aturlam -, com sede no Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Hotéis, Pousadas e

Similares, de Serviços e Turismo de Lambari - Aturlam -, com sede no Município de

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2013

ATAS

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/8/2013

Presidência do deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Ofício nº 26/2013, do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.377  a

4.383/2013  -  Projeto  de  Resolução  nº  4.384/2013  -  Requerimentos  nºs  5.296  a

5.304/2013 - Requerimento da Comissão de Participação Popular - Comunicações:

comunicação  do  deputado  Bosco  -  Registro  de  Presença  -  Oradores  Inscritos:

discursos  dos  deputados  Gustavo  Valadares,  Paulo  Guedes,  Rogério  Correia  e

Duarte  Bechir  e da deputada Luzia  Ferreira  -  2ª  Parte (Ordem do Dia):  1ª  Fase:

Abertura de Inscrições - Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos

- Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares

- Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças -

Luiz  Henrique  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h10min, a lista de comparecimento
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registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Glaycon Franco, 2º-secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Dilzon Melo, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 26/2013

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado, comunicando sua

ausência do Estado no período de 10 a 18/8/2013, em virtude de viagem particular ao

exterior, sem ônus para o erário.

OFÍCIOS

Da Sra. Aparecida Linhares Pimenta, secretária municipal de Saúde de Poços de

Caldas,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  5.068/2013,  da

Comissão de Meio Ambiente.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional do

Comando-Geral  da  PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº

4.814/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas aos Requerimentos nºs 5.158, 5.159, 5.160 e 5.162/2013, da Comissão do

Trabalho.

Do  Sr.  Edison  Gualberto  de  Souza,  presidente  da  Associação  Comercial  e

Empresarial  de  Governador  Valadares,  prestando  informações  relativas  ao

requerimento  da  Comissão  de  Transporte  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

1.692/2013/SGM.

Do Sr. Felipe Roberto de Lima, gerente de regulamentação da Anatel (substituto),

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor encaminhado por meio do Ofício nº 1.266/2013/SGM.
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Do FNDE  (21)  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 do Estado, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Gabriella Abreu Costa de Souza Lima, promotora da Comarca de Poços de

Caldas,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  4.963/2013,  da

Comissão de Cultura.

Do  Sr.  Helcio  Campos  Botelho,  secretário  de  Desenvolvimento  Agropecuário  e

Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (substituto),

comunicando a celebração de convênio entre essa secretaria e o Idene e a liberação

de recursos financeiros destinados a garantir a execução do objeto desse convênio. (-

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

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

Do  Sr.  Ilder  Camargo  da  Silva,  diretor  de  recursos  humanos  da  Aperam  Inox

América do Sul S.A., prestando informações relativas ao requerimento da Comissão

de Segurança Pública encaminhado por meio do Ofício nº 1.262/2013/SGM.

Do Sr. Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa, prestando informações relativas ao

requerimento  da  Comissão  de  Defesa do  Consumidor  encaminhado por  meio  do

Ofício nº 1.263/2013/SGM.

Do  Sr.  João  Batista  de  Rezende,  presidente  da  Anatel,  prestando  informações

relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor encaminhado por

meio do Ofício nº 1.266/2013/SGM.

Do Sr. Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita, secretário da Segurança Pública de

Goiás,  prestando  informações  relativas  à  solicitação  da  Comissão  de  Segurança

Pública  encaminhada  por  meio  do  Ofício  nº  1.563/2013/SGM.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Do Sr.  José Carlos  Ferigolo,  presidente  da  Coagril,  apresentando sugestões  de

alterações no Projeto de Lei nº 276/2011. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.121/2013,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.
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Do Sr.  José Sacido Barcia Neto, prefeito  municipal de São Lourenço, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.066/2013,  da  Comissão  de  Meio

Ambiente.

Do Sr. Juliano Stanzani, gerente de Controle de Obrigações de Universalização e

Ampliação  do  Acesso  da  Anatel  (2),  prestando  informações  relativas  aos

requerimentos da deputada Liza Prado encaminhados por meio dos Ofícios nºs 1.583

e 1.727/2013/SGM.

Do  Sr.  Leonardo  Ananias  Leão,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Oliveira,

solicitando a realização de uma reunião das Comissões de Direitos Humanos e de

Saúde com vereadores de câmaras de 25 municípios inseridos no movimento Carlos

Chagas  - Vereadores  Unidos  por  Justiça  Social,  com vistas  a  tratar  de  assuntos

referentes a perícias realizadas pelo INSS.

Do  Sr.  Luiz  Afonso  Vaz  de  Oliveira,  presidente  da  Ruralminas  (5),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.080,  4.082,  4.095,  4.096  e

4.105/2012, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa ao governador do Estado em atenção ao

Requerimento n° 4.987/2013, do deputado Glaycon Franco.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (10),  prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 4.361, 4.401 e 4.436/2013, da deputada

Liza  Prado;  4.545/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos;  4.724/2013,  da

Comissão  de  Participação  Popular;  4.761/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor;  4.875/2013,  da  Comissão  de  Transporte;  4.915/2013,  do  deputado

Duarte Bechir; e 4.935 e 5.173/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Elizabeth Farace, da Auditoria Setorial da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.485/2013,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Mario  Heringer,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 4.969/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Pablo César -  Pablito,  vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

solicitando  a  esta  Casa  a  criação  de  uma  comissão  especial  e  realização  de
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audiências públicas com o objetivo de regularizar o conjunto habitacional do Bairro

Confisco, situado nos limites de Belo Horizonte e Contagem.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública

encaminhado por meio do Ofício nº 1.563/2013/SGM. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.569 e 4.862/2013, da Comissão de

Direitos Humanos, e 5.062/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Weliton Prado, deputado federal, solicitando o empenho desta Casa para a

aprovação, em caráter de urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012. (-

Anexe-se ao referido projeto de lei complementar.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.377/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais dos Ferreiras, com

sede no Município de Capela Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Praticantes Rurais

dos Ferreiras, com sede no Município de Capela Nova.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2013.

Fred Costa

Justificação:  A Associação  dos  Produtores  Rurais  dos  Ferreiras,  com  sede  no

Município de Capela Nova, fundada em 2010, é uma entidade filantrópica, sem fins

lucrativos e de duração indeterminada.

Acatando totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função plena e regular há mais de um ano e tem por finalidade atuar sempre no
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interesse coletivo, nas áreas de prestação de serviços, para contribuir na melhoria da

vida de seus associados, proporcionar-lhes integração social, garantir-lhes recreação

e assistência social, incentivar a agricultura, servir de elo entre o meio rural e o meio

urbano,  trabalhar  na  defesa do meio ambiente e estimular  iniciativas de  beneficio

comum.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a

entidade por  viabilizar  possíveis e futuras parcerias  com diversos órgãos públicos

estaduais, garantindo a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei, que acreditamos ser justo e importante para o Estado.

- 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 4.378/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Coqueiral  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 Coqueiral o

imóvel  com área de 3.795,00m²,  situado na Rua Getúlio  Vargas,  167,  Centro,  da

Escola Estadual Padre Anchieta, registrado sob o nº 24.794, a fls. 105 do Livro nº 3,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Boa Esperança.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à implementação de

uma biblioteca municipal e de uma escola de música no Município de Coqueiral.

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 - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2013.

Carlos Mosconi

Justificação: Este projeto de lei  tem por objetivo formalizar a doação de terreno,

com  área  de 3.795,00m²,  ao  Município  de  Coqueiral,  para  a  construção  de uma



503
____________________________________________________________________________

biblioteca  pública  e  de  uma  escola  de  música.  Fundamenta-se  o  interesse  do

município na formalização da doação desse imóvel na necessidade de proporcionar à

população um atendimento educacional e cultural adequado.

Estão anexados ao projeto cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Boa Esperança, que comprova ser o imóvel de propriedade

do Estado, o memorial descritivo, as plantas e o laudo de avaliação do terreno.

- 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 4.379/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Romeiros a Pé de Campo Belo a

Aparecida - Asparbela -, com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Campo Belo a Aparecida - Asparbela -, com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a Associação de

Romeiros a Pé de Campo Belo a Aparecida - Asparbela -, com sede no Município de

Campo Belo. Trata-se de sociedade civil, sem fins lucrativos, em pleno funcionamento

desde sua fundação e com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade incentivar e viabilizar a caminhada de Campo Belo

a Aparecida (SP) e dar apoio às pessoas que dela participem.

Pretende-se com este projeto assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento de suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos da

Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.380/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Esportiva  dos Servidores  da  Cedaf  -

A.E.S.E. -, com sede no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva dos Servidores

da Cedaf - A..E.S.E. -, com sede no Município de Florestal.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2013.

Inácio Franco

Justificação:  A Associação Esportiva dos Servidores  da Cedaf  - A.E.S.E.  -,  com

sede  no  Município  de  Florestal,  é  uma  entidade  civil  que  tem  por  finalidade

proporcionar  a  difusão  de  atividades  sociais,  cívico-culturais  e  desportivas,

principalmente  o  futebol,  promovendo  a  prática  de  várias  modalidades  esportivas

amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino.

Suas  atividades  contribuem  de  maneira  significativa  para  o  desenvolvimento

saudável de grande número de crianças, adolescentes e adultos, cumprindo assim

importante papel para toda a sociedade.

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 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 4.381/2013

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Espaço Amizade, com sede

no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Amizade, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2013.
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Inácio Franco

Justificação: A Associação Beneficente Espaço Amizade, com sede no Município de

Bom  Despacho,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Entre  seus  principais

objetivos,  está o de prestar assistência à criança e ao adolescente desassistidos,

assegurando-lhes oportunidade para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual e

social em condições de liberdade e dignidade, salvaguardando-se, desse modo, seus

direitos fundamentais.

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 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 4.382/2013

Declara de utilidade pública o Projeto Espaço Vivo, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Espaço Vivo, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013.

Luzia Ferreira

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

pública o Projeto Espaço Vivo, com sede no Município de Belo Horizonte.

O Projeto Espaço Vivo é uma entidade de caráter social, sem fins lucrativos e com

duração por tempo indeterminado, não remunerando seus diretores.

A referida entidade tem por finalidade prestar atendimento de ordem biopsicossocial

a criança, adolescente e jovem de até 18 anos incompletos, incluindo suas famílias,

sem distinção política,  de sexo, cor,  nacionalidade,  classe ou religião. Além disso,

promove a melhoria da qualidade de vida dos assistidos, mediante a elaboração e a

execução  de  projetos  de  desenvolvimento  educacional  profissionalizante,
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socioambiental e de saúde, bem como mediante o desenvolvimento de programas de

valorização e promoção da família, da cidadania, da ética e da paz.

Considerando a missão e os objetivos do Projeto Espaço Vivo, solicito o apoio dos

meus nobres pares para aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.383/2013

Declara de utilidade pública a Associação Aconchego Fraterno de Tupaciguara -

AAFT -, com sede no Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Tupaciguara - AAFT -, com sede no Município de Tupaciguara.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2013.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A entidade tem como finalidade apoiar os pacientes com câncer e seus

familiares.  Para  tanto desenvolve  ações com o  objetivo de  arrecadar  fundos com

ações de cunho beneficente e aplicá-los em favor dos doentes e de seus familiares,

possibilitando assim tratamento digno ao enfermo e atenção básica a sua família.

Diante da importância das ações realizadas pela AAFT, contamos com o apoio dos

nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.384/2013

Revoga o art. 4º da Resolução SEE nº 2.253, de 9 de janeiro de 2013, e susta seus

efeitos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica revogado o art. 4º da Resolução SEE Nº 2.253, de 9 de janeiro de

2013, tornando-se nulos e sem efeitos os atos normativos dele decorrentes, na forma
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do art. 62, inciso XXX, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação:  A educação física é componente curricular  obrigatório  da educação

básica nos termos do art. 26 da Lei nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional - LDB.

Em Minas Gerais, essa determinação da LDB foi regulamentada pela Lei nº 17.942,

de  2008,  que  dispõe  sobre  o  ensino  de  educação  física  nas  escolas  públicas  e

privadas do sistema estadual de educação.

De acordo com o art. 3º da referida lei, são reservados ao detentor de diploma de

curso  superior  de  graduação  em  educação  física,  na  modalidade  de  licenciatura

plena, o exercício da docência e a orientação prática do ensino de educação física.

É fato que o art. 4° da Lei nº 17.942, de 2008, prevê a possibilidade de fixação de

critérios alternativos para preenchimento das vagas. Mas o legislador mineiro teve o

cuidado de explicitar na lei os limites para que “os órgãos competentes do sistema

estadual de educação, na organização do quadro de pessoal e designação para o

exercício de função pública na rede estadual de ensino, fixarão critérios alternativos

para preenchimento das vagas,” isto é, apenas “nas localidades em que haja falta

comprovada de professor habilitado”.

Em nota técnica para justificar os atos normativos tomados com base no art. 4º da

Resolução nº 2.253, a SEE argumenta que:

“ii) em se tratando das escolas públicas estaduais, essa ausência fica caracterizada

quando  inexista  na  localidade  servidor  público  detentor  de  cargo  de  magistério

(efetivo) devidamente habilitado, hipótese em que a administração estadual deverá se

valer de critérios alternativos na atribuição da função;

(...)

iv)  a  designação  de  professor  a  cargo  de  provimento  efetivo  sem  a  devida

aprovação em concurso público, ainda que seja ele habilitado, é prática que não deve

preceder  a  adoção  desses  critérios  alternativos,  pois  inconstitucional  quando

promovida pela administração em situações diversas daquelas previstas no próprio
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texto da Constituição.”.

Nos dois argumentos adotados pela SEE, fica evidente a exorbitância do seu poder

de regulamentação.

Caracterizar  a  “falta  comprovada  de  professor  habilitado”  como a  “ausência  de

servidor público detentor de cargo de magistério (efetivo)”, afronta o art. 10 da Lei nº

10.254, de 20/7/1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único do Servidor Público

Civil do Estado de Minas Gerais, introduzido pelo legislador mineiro exatamente para

garantir  a  prestação continuada de serviços  públicos,  em especial  a  educação,  e

suprir  a  comprovada  necessidade  de  pessoal,  em  casos  de  substituição  por

impedimento do titular ou de cargo vago até o seu provimento definitivo.

“Art.  10  -  Para  suprir  a  comprovada  necessidade  de  pessoal,  poderá  haver

designação para o exercício de função pública, nos casos de:

I - substituição, durante o impedimento do titular do cargo;

II - cargo vago, e exclusivamente até o seu definitivo provimento, desde que não

haja candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente.

§ 1º -  A designação para o exercício da função pública de que trata este artigo

somente se aplica nas hipóteses de cargos de:

a) professor, para regência de classe, especialista em educação e serviçal, para

exercício exclusivo em unidade estadual de ensino;

b) serventuários e auxiliares de Justiça, na forma do art. 7º, parágrafo único, da Lei

nº  9.027,  de 21  de novembro de 1985,  e art.  7º,  §  1º,  da Lei  nº  9.726,  de 5 de

dezembro de 1988.”.

Contrariamente ao argumentado pela SEE, compete a mesma tomar as devidas

providência  para  o  provimento  definitivo  de  cargo  vago  e,  até  que  tal  não  seja

possível, tomar as providências para designação de professor habilitado para suprir a

comprovada necessidade de pessoal.

Assim também o art. 4° da Lei nº 17.942, de 2008, inclui a figura do designado de

forma explícita: “na organização do quadro de pessoal e designação para exercício

de  função  pública  na  rede  estadual  de  ensino”,  admitindo  portanto  a  fixação  de

critérios alternativos na ausência dos mesmos.

Impedir  a  designação  de  professor  habilitado,  em  localidades  em  que  haja  a
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disponibilidade dos mesmos, afronta os limites impostos pela Lei nº 17.942, de 2008.

Transformar em regra a transferência do componente curricular de educação física

para o regente de turma afronta ainda a Lei nº 19.481, de 2011, que institui o Plano

Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais, que dispõe:

“2.1 - Ações Estratégicas

(...)

2.1.3 - Garantir que a educação física seja ministrada em todas as séries do ensino

fundamental,  nos  estabelecimentos  da  rede estadual,  por  professores  habilitados,

conforme o projeto pedagógico adotado em cada escola.”.

Compete a nós, legisladores mineiros, fazer cumprir as determinações da legislação

aprovada  por  esta  Casa,  sustando  os  atos  normativos  do  Poder  Executivo  que

exorbitem  do  seu  poder  regulamentar  ou  dos  limites  de  delegação  legislativa,

cumprindo o que determina a Constituição do Estado de Minas Gerais, na forma do

seu art. 62, inciso XXX.

Corroborando essa tese, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no dia 16 de

julho de 2013, julgou procedente a ação ordinária ajuizada pelo Conselho Federal de

Educação Física, declarando em sua sentença “a necessidade de um profissional de

educação física para ministrar aulas de educação física e/ou recreação ou qualquer

outra atividade que envolva exercícios físicos e esportes, em conformidade com a Lei

nº  9.696,  de  1998  e  com  a  Constituição  Federal,”  no  Processo  nº  0027439-

20.2011.4.01.3400.

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

termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  5.296/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de  Água  e  de  Esgotamento  Sanitário  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para  a  apuração  da  denúncia  de  que  os  funcionários  da  Copasa

Serviços  de  Saneamento  Integrado  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  S.A.

estariam submetidos a precárias condições de trabalho. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  5.297/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Diretoria-Geral do IEF pedido de providências para a liberação dos

recursos do Programa Bolsa Verde referentes ao ano-base de 2012. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº  5.298/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte

e  Nordeste  de  Minas  Gerais  S.A.  pedido  de  providências  para  a  melhoria  das

condições de trabalho de seus funcionários. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  5.299/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Incra pedido de providências para a agilização do

processo de titulação das terras da comunidade quilombola Baú, situada às margens

do Córrego Santana, em Araçuaí. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 5.300/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Comercial de Elói Mendes pelos 40 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.301/2013, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Laís Gonçalves Chaves pela conquista dos títulos de Miss Deaf

Internacional  de  2013  e  Miss  Deaf  América.  (-  À  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência.)

Nº 5.302/2013, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  Associação  Brasileira  de  Radiodifusão  Comunitária  de

Minas Gerais por sua criação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.303/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Aiuruoca pelos 179 anos de emancipação e

307 anos de fundação desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  5.304/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso a Janaína Barcelos por sua eleição como Miss Minas Gerais

de 2013. (- À Comissão de Cultura.)

Da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que  solicita  sejam  adotados  os

procedimentos regimentais necessários para a alteração do nome da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social para Comissão de Trabalho, Previdência e

Assistência Social. (- À Mesa da Assembleia.)
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Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Bosco.

Registro de Presença

O presidente - Com prazer, a presidência registra a presença, no Plenário, do nosso

colega e companheiro, secretário Cássio Soares.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

dois assuntos distintos me trazem à tribuna na tarde de hoje: o primeiro, para fazer

justiça  diante  de  uma  acusação  irresponsável  que  um  companheiro  político,  um

amigo que tenho recebeu de um parlamentar desta Casa, ainda no mês de junho. Por

conta das mídias sociais e da internet, a declaração não levou dois minutos para ser

tida como verdade. Vou falar  sobre esse primeiro assunto que me traz à tribuna,

presidente, sobre essa declaração, proferida no dia 12 de junho.

Meu colega deputado Alencar da Silveira Jr., a quem prezo muito, infelizmente não

está presente hoje para nos dar sua versão. Todavia tenho, por obrigação de ofício e

por  dever  de consciência,  de  fazer  essa defesa.  No dia  12  de junho passado,  o

deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  fez  uma  acusação  irresponsável  ao  prefeito  de

Coronel Murta, eleito nas últimas eleições com votação consagradora. Nesse dia 12

de junho, o deputado Alencar da Silveira Jr. acusou o prefeito de estar pegando o

dinheiro  dos  servidores  da  Prefeitura  de  Coronel  Murta,  daqueles  que  têm

empréstimos consignados junto a instituições financeiras. No caso de Coronel Murta,

os empréstimos são junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal - CEF.

Segundo falou, pegava o dinheiro, o valor descontado que cada um dos funcionários

devia repassar mensalmente às instituições financeiras e, ao invés de repassá-lo aos

bancos, apenas tirava dos funcionários. O deputado Alencar da Silveira Jr. disse que

o repasse não estava sendo feito ao Banco do Brasil e à CEF. Falou que o prefeito

estava se apropriando desse dinheiro, deixando os funcionários inadimplentes com as

instituições bancárias, fazendo, assim, mau uso do dinheiro público.

Venho aqui hoje e trago provas. Pena eu não ter conseguido, antes desta reunião,

imprimir cópias. Tenho comigo prontas, para repassar a qualquer um dos senhores ou
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senhoras parlamentares, declarações da CEF e do Banco do Brasil, que vou passar a

ler em seguida, deputado Pinduca.

“Caixa Econômica Federal, agência de Araçuaí, Minas Gerais. Declaramos para os

fins que se fizerem necessários que a Prefeitura Municipal de Coronel Murta, CNPJ

183487220001/5, está em situação regular e adimplente junto ao seu convênio de

consignação com a Caixa Econômica Federal, firmado nesta agência de Araçuaí sob

o  nº  07573/6.”  Essa  declaração  é  do  dia  9/8/2013,  assinada  pelo  gerente  de

Atendimento Fabrício Rodrigues Costa.

Da mesma maneira, o Banco do Brasil: "Declaramos que o Convênio nº 165246,

que entre si celebraram, em 3 de março de 2008, o Banco do Brasil e a Prefeitura

Municipal de Coronel Murta para operacionalização da concessão de empréstimos,

financiamentos de bens de consumo e/ou arrendamentos mercantis aos servidores

dessa prefeitura, com o pagamento mediante consignação em folha de pagamento,

encontra-se  em  situação regular,  conforme verificação efetuada nesta  data".  Esta

também  é  uma  declaração  do  dia  9/8/2013.  Não  vou  ler  aqui,  mas  tenho  o

comprovante  do  pagamento  de  todos  os  meses  desse  crédito  consignado  da

Prefeitura de Coronel Murta junto às duas instituições bancárias.

Cai, então, por terra essa acusação irresponsável e mentirosa feita neste Plenário

no dia 12 de junho passado. Mais do que isso, disse naquele dia o nobre deputado

que iria entrar com pedido de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos

para  que  se  averiguassem os  problemas  referentes  a  essas  questões  do crédito

consignado nesse município.

Tive ontem o cuidado de checar não só na Comissão de Direitos Humanos, mas

também em todas as outras comissões e constatei que não há sequer um pedido de

audiência pública feito pelo referido parlamentar referentemente a esse assunto de

Coronel Murta. A prefeitura está adimplente, regular com o Banco do Brasil, com a

CEF, assim como seus funcionários.  Podem ter  certeza de que eles  estão sendo

conduzidos  e  liderados  por  uma  pessoa  de  bem,  de  caráter,  trabalhadora  e

responsável. Como todos os outros prefeitos em início de mandato, ele encontrou,

sim, dificuldades em sua administração e ainda tem encontrado, por conta da falta de

recursos e pelo rombo deixado pela administração passada.  Ele é um homem de
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bem, de caráter, de raça e de determinação, que vai superar os problemas e fazer

daquela cidade uma cidade melhor.

Este é o primeiro assunto, que já dou como encerrado. Peço às senhoras e aos

senhores que não utilizem a tribuna desta Casa para fazer acusações caluniosas e

irresponsáveis, como fez aqui outro parlamentar, que não está presente, no último dia

12 de junho.

O  segundo  tema,  mudando  completamente  de  assunto  porque  esse  já  está

encerrado, tem a finalidade de, mais uma vez, chamar a atenção da nossa presidenta

Dilma para que ela volte seus olhos para a sua cidade natal, para a cidade em que

ela diz ter nascido, para o estado pelo qual ela diz ter respeito. Ela disse, na semana

passada, deputado Lafayette, que tinha muito respeito pelo ET de Varginha. Quem

dera ela tivesse esse respeito que tem pelo ET por todos nós, mineiros.

Tenho em mãos um levantamento mostrando que a presidente Dilma supera Lula

nos gastos, nas despesas com propaganda, deputado Rogério.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado Valadares, talvez ela

esteja em outro planeta e está agindo assim por esse motivo.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Pode  ser  isso.  Imaginem  só,  ela  tem  muito

respeito pelo ET.

Aqui diz o seguinte: os gastos com propagandas do governo federal, nos primeiros

dois anos da gestão da presidenta Dilma Rousseff, incluindo as estatais, é 23% maior

que os gastos com essa destinação do seu antecessor e padrinho político, Lula, nos

oito anos do governo dele.

Vejam bem, senhoras e senhores, R$16.000.000.000,00 foram gastos, ao longo dos

últimos anos,  com propaganda deste governo.  Cai,  então,  por  terra mais  um dos

argumentos utilizados pelo PT nesta Casa, o de que Minas se utiliza maciçamente de

recursos publicitários para demonstrar seu poder e prestígio. O governo federal, por

meio das estatais e de sua própria estrutura, gasta R$16.000.000.000,00.

Para  terem  ideia,  com  metade  do  que  foi  gasto  desses  R$16.000.000.000,00

resolveríamos os problemas de mobilidade urbana na nossa RMBH. Resolveríamos o

problema da  reforma  do  atual  Anel  Rodoviário  e  da  expansão  do metrô  de  Belo

Horizonte. Poderíamos expandir a Linha 1, já existente, a Linha 2 até o Barreiro e
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construir a Linha 3, com que todos sonhamos, ligando a Savassi à Pampulha. Mais

do  que  isso,  resolveríamos,  além  do  problema  do  metrô  e  da  reforma  do  Anel

Rodoviário, também a criação do novo anel rodoviário, que tiraria da RMBH o tráfego

de  inúmeros,  centenas,  milhares  de  caminhões  pesados  que  por  aqui  transitam

diariamente. O novo anel viário sairia de Betim e passaria por dentro dos municípios

da região metropolitana, tirando o trânsito pesado de Belo Horizonte, Contagem e

Betim, fazendo a ligação de Betim a Ravena, na BR-381.

Sr. Presidente, deixo então mais uma vez marcados esses gastos exorbitantes do

governo federal com publicidade ao longo dos últimos anos: R$16.000.000.000,00.

Metade desse valor resolveria o problema de mobilidade de mais de 5 milhões de

pessoas que moram na RMBH.

O deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares.

Eu  acompanhava  o  apontamento  de  V.  Exa.  Vejam  como é  a  realidade:  sempre

ouvimos discursos neste Plenário sobre as propagandas do governo de Minas Gerais

e  agora  vemos  que  o  governo  federal  gasta  R$2.000.000.000,00  ao  ano  com

propaganda. Não bastam os 39 ministérios, 39 ministros, 39 secretários executivos,

39 superintendentes financeiros, vejam como o governo federal é pesado para o povo

brasileiro. Esse é o governo mais caro da história do Brasil. Já tínhamos descoberto

os  39  ministérios,  ou  seriam  mistérios?  É  um  verdadeiro  mistério  esse  governo

federal  do  PT.  Eles  gostam  de  falar  da  propaganda  de  Minas  Gerais,  mas

R$2.000.000.000,00? Olhem o que daria para fazer com esse valor: casas populares,

saneamento  básico.  Mas  o  PT  só  gasta  em  propaganda.  Eles  colocam  os

companheiros em 39 ministérios. Líder Lafayette de Andrada, vão conseguir chegar

ao que Pimentel fez em Belo Horizonte quando era prefeito.

Fico imaginando que talvez o presidente Lula, campeão também em ministérios,

tenha dado bilhões para construir  o  estádio  do Corinthians,  time do seu coração,

porque a reunião dos ministros do governo do PT tem de ser no Itaquerão, para caber

tanto  ministro.  É  ministro  para  tudo,  e  o  povo  brasileiro  pagando  essa  conta  da

propaganda do governo do PT.

São R$2.000.000.000,00 em propaganda por ano. E, quando vai investir, investe

em Cuba,  no aeroporto de Cuba,  num porto para Cuba.  É impressionante!  Agora
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querem  médicos  cuiabanos?  Não,  Dr.  Neider  Moreira.  Não  querem  médicos  de

Cuiabá, os cuiabanos, mas sim os cubanos, para virem ensinar às nossas crianças a

maravilha  que é  Cuba,  esse  paredão  do Fidel  que  já  matou tanta  gente,  que já

rompeu com os direitos humanos.  Esse é o governo dos 39 ministérios.  Não tem

dinheiro para segurança - zero de dinheiro para segurança em Minas Gerais -, não

tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação. Mas dinheiro para

propaganda e para colocar a companheirada nos ministérios... Nunca vi tanto ministro

na minha vida! Lula foi embora, Dilma irá embora um dia, e esta será a quadra em

que conseguimos ter mais ministros na história do Brasil. São verdadeiros ministérios

ou seriam um mistério? Parabéns, deputado Gustavo Valadares, por sua defesa do

povo brasileiro.  O PT está  acabando com o dinheiro da saúde,  da educação,  da

segurança pública, criando ministérios e gastando R$2.000.000.000,00 por ano em

propaganda. Parabéns!

O deputado Gustavo Valadares* - Obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha a dizer.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo  Guedes*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

publico presente, cumprimento, de forma especial, todos os mineiros e mineiras que

nos  acompanham  pela  TV  Assembleia  em  diversas  cidades  de  Minas  Gerais.

Deputado  Rogério  Correia,  fico  me  perguntando  como  os  deputados  Gustavo

Valadares e João Leite se esforçam para tentar tirar o brilho do nosso governo. Mas

eles não conseguem. Mentira tem perna curta, João Leite, Gustavo Valadares! Vamos

aos  dados.  Infelizmente  os  senhores  falam,  mas  não  ficam  aqui  para  ouvir,  já

correram do Plenário. Eu fiquei aqui para ouvi-los. Refrescarei a memória de V. Exas.

Há 10 anos, vocês entregaram o Brasil ao Lula. Vocês mandaram a vida inteira,

foram parceiros da ditadura militar, estiveram juntos com todo o mundo, o Collor, o

Sarney. Os oito anos de FHC - nome de veneno - quase quebraram de vez este país.

Deputado Rogério Correia,  vamos discutir  ponto por  ponto.  O Fernando Henrique

Cardoso criou a CPMF para a saúde e não investiu um tostão nessa área, mas se

juntou à maioria que tinha no Senado e derrubou essa contribuição para que Lula não

investisse os  recursos na saúde.  O PSDB retirou  o  dinheiro  da saúde.  Essa é  a



516
____________________________________________________________________________

grande verdade. Se hoje faltam recursos para a saúde, a culpa é do PSDB, é do

Fernando Henrique Cardoso, é do Aécio Neves e companhia limitada. Quando Lula

recebeu o  governo,  o  País  estava de pires  na  mão.  Os oitos  anos  em  que eles

estiveram no poder foram de desespero total. Não podia haver crise em lugar algum

do mundo que lá estava o Fernando Henrique pedindo benção ao FMI, empréstimos

e mais empréstimos. O governo do PSDB só sabe viver de empréstimos, assim como

o governo do Aécio e do Anastasia, que não faz uma obra sequer em Minas Gerais se

não for endividando o Estado. Eles endividaram o Brasil, quebraram o Brasil!

O que o governo do presidente Lula fez nesses oito anos? Reorganizou a economia

e  pagou  a  dívida  externa  que  eles  fizeram  em 500  anos.  Temos  divisas,  somos

respeitados mundialmente. Já o governo Fernando Henrique Cardoso não criou um

único  emprego  neste  país.  Na  época  dele  o  desemprego  imperava.  Não  só  o

desemprego,  Deputada Luzia Ferreira,  mas também a fome,  a miséria,  a falta  de

esperança. Eram milhões e milhões de brasileiros que não tinham motivo nem para

acender o fogão porque não tinham o que cozinhar. Esse foi o Brasil que Fernando

Henrique entregou para Lula.

Hoje, deputado João Leite, temos muito o que comemorar: as obras, a retomada da

economia,  o fim da inflação,  a geração de 22 milhões de empregos com carteira

assinada, 40 milhões de pessoas que viviam na linha da pobreza e que hoje entraram

na classe média. Tenho orgulho de ser brasileiro. Esse é o meu Brasil, não o Brasil da

época de vocês, que não tinha esperança alguma. Deputado Rogério Correia, nos

oito anos de Fernando Henrique não se criou uma única escola técnica no Brasil, não

se  preparou  a  nossa  juventude  para  o  mercado  de  trabalho.  Por  outro  lado,  no

governo do presidente Lula foram criadas mais de 500 escolas técnicas. No Brasil só

havia  100  escolas,  em  500  anos.  No  entanto,  Lula  e  Dilma  já  criaram  mais  de

quinhentas escolas técnicas no Brasil.

No que diz respeito ao acesso à universidade, dobramos o número de vagas nas

universidades  federais,  criamos  programas  como  o  Proinfância.  Hoje  todos  os

municípios  têm  as  suas  creches  equipadas,  ônibus  escolares,  programas  e  mais

programas que melhoraram a qualidade da educação no País. Sem falar do ProUni,

Rogério  Correia.  Um  milhão  de  jovens  pobres,  filhos  de  trabalhadores  rurais,  de
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domésticas, de pedreiros, de serventes, de garis,  que jamais sonhavam em poder

frequentar os bancos de uma universidade hoje estão estudando de graça, através do

ProUni.  É  isso  que o  PSDB  não  entende,  Rogério  Correia,  porque,  para  eles,  o

governo é para  aquela  minoria  da  turma da Globo,  da  revista  Veja,  da Folha  de

S.Paulo,  dos poderosos que mamaram na teta da Pátria durante 500 anos nesse

país. Essa é a grande verdade. Agora eles vêm atacar o Lula, um homem simples,

um retirante da seca nordestina, um homem que teve a coragem de fazer mudanças

profundas nesse país, em oito anos de governo, que atacou problemas essenciais,

diminuiu a fome, a pobreza, gerou emprego e renda.

O que Fernando Henrique e essa turma não aceitam, Rogério Correia, é o respeito

que esse “sapo barbudo” - como eles o chamam - tem internacionalmente. O Lula já

cansou de receber diplomas. As universidades do mundo inteiro homenagearam o

presidente Lula. Isso deve irritar profundamente Fernando Henrique Cardoso e sua

turma,  como bem ressalta  aqui  o  deputado João Leite,  deve doer.  Eles  ficam se

perguntando: “Como é que pode? Como é que deixamos o Lula fazer tudo isso e não

fizemos?” Sabem por que vocês não fizeram? Porque vocês não têm sensibilidade, e

quem não tem sensibilidade não consegue enxergar as coisas. Por isso, João Leite,

V. Exa. e o deputado Gustavo Valadares não conseguem enxergar um palmo diante

do que é a nova realidade deste país. Vão ao campo e vejam onde existe o Pronaf,

programa do governo federal.  Na época em que vocês governavam o País  eram

destinados pouco mais de 200 milhões para a agricultura familiar. Hoje são 39 bilhões

por  ano  para  financiar  a  agricultura  familiar.  É  por  isso  que  estamos  batendo  o

recorde de produção e gerando emprego no campo. É por isso, João Leite, que vocês

não  conhecem  a  realidade  de  programas  importantes  como  o  Luz  para  Todos.

Milhões e milhões de brasileiros que viviam na escuridão hoje são beneficiados pelo

programa Luz para Todos, feito pelo presidente Lula. O presidente comprou guerra

contra as grandes empresas hidrelétricas e concessionárias de energia e fez chegar

energia aos pobres na zona rural. Outro programa de distribuição de renda é o Bolsa

Família, que foi um milagre econômico. O Lula conseguiu dividir a renda e fazer o

dinheiro circular. Assim, permitiu que os brasileiros pudessem sonhar, que milhões e

milhões de pessoas pudessem passar a ser consumidores.
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É por isso que temos de ter orgulho do nosso governo. Temos de enfrentar essa

mídia golpista, a Globo.

Se  acontece  qualquer  denúncia  contra  o  governo  do  PT,  é  um  escândalo,  é

formação de quadrilha. E agora a quadrilha que assaltou em 700 milhões o metrô de

São Paulo. Vergonhosamente, o Jornal Nacional entra para fazer a defesa, porque

esse jornal e a Rede Globo são sócios do PSDB no Brasil. É uma sociedade para

esconder as irregularidades, as mazelas. Que exemplo vocês têm de administração?

Qual  o exemplo para confrontar  com os dados que temos de 10 anos de Lula e

Dilma? É vergonhoso.

Estamos dispostos a enfrentar a comparação em qualquer quesito, seja na saúde,

seja na educação, seja na geração de renda, seja na ação social, seja nas obras.

Deputado Rogério Correia, fico impressionado porque quatro anos atrás o deputado

João Leite e a turma do PSDB criticavam o governo porque ele não teria capacidade

de fazer os estádios. Hoje os estádios estão prontos, os clubes estão arrecadando

cada vez mais. E eles vêm criticar, porque a Copa do Mundo está vindo para o Brasil

- e eles não tinham capacidade de fazer -, porque as Olimpíadas estão vindo para o

Brasil - e eles também não tinham capacidade de fazer.

Precisamos melhorar? Sim, e queremos melhorar ainda mais; queremos que todos

possam sonhar, como bem disse o presidente Lula, ter um carro, ter uma moto, ter

uma  casa.  O  programa  Minha  Casa,  Minha  Vida,  lançado  pelo  presidente  Lula,

proporciona a milhões e milhões de brasileiros sua casa nova. Agora a presidenta

lançou o Minha Casa, Minha Vida Rural, levando moradias para quem vive na zona

rural, deputado Rogério Correia.

Essa é a diferença dos governos. O deputado João Leite vem falar de propaganda.

Parece  que  se  esquece  da  realidade.  Quem  mais  faz  propaganda  com  dinheiro

público? Aqui  tem duas Minas:  a Minas real  e a Minas vendida na televisão pelo

PSDB  e  pelos  governos  do  Aécio  e  do  Anastasia.  A  Cemig  e  a  Copasa,

concessionárias  exclusivas  que  não  concorrem  com  ninguém,  gastam  milhões  e

milhões com propaganda. Mas está faltando energia em todas as cidades do Norte de

Minas,  deputado  Rogério  Correia.  Segunda-feira  mesmo  teremos  uma  audiência

pública,  porque  os  prefeitos  da  região  nem  comemorar  o  aniversário  da  cidade
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conseguem  mais;  precisam  alugar  gerador.  O  próprio  governo  lançou  poucos

programas aqui, como, por exemplo, o PCPR. Foi construída, deputado Adalclever

Lopes,  uma  fabriqueta  de  farinha  perto  dos  índios  xacriabás,  deputado  Rogério

Correia. Há sete anos a fabriqueta está pronta, a energia está a 100m, mas a Cemig

não a liga. Esse é o projeto do PSDB. Tem nojo de pobre, de gente, só quer governar

para a mídia. Eles querem governar o Brasil olhando para a Europa, para os Estados

Unidos, virando as costas para o povo. Assim é fácil, FHC, assim é fácil, Aécio!

É por isso que não temos saudades de vocês, o povo brasileiro não tem saudades

de vocês. É por isso que o nosso projeto, que governa tão bem o nosso país, vai

muito bem, obrigado.

Deputado  Rogério  Correia,  antes  de  lhe  conceder  aparte,  queria  fazer  uma

comparação da diferença que existe no modo como Dilma trata os municípios e os

estados e como os governos do PSDB os tratam. Na semana passada, entregamos

aqui  várias  máquinas  do  PAC  2.  Todos  os  municípios  estão  recebendo  pá

carregadeira, patrol, retroescavadeira, caminhão-pipa, caçamba. E não tem ordem, é

um sorteio. Entrega para os do PSDB, do DEM, não tem negócio de partido. Mas

fiquei  horrorizado,  deputado Rogério  Correia,  na  semana passada.  Chamaram os

prefeitos  para  receber  as  ambulâncias.  Mas  veio  uma  ordem  do  Aécio  para  o

Anastasia - vocês sabem, uma ordem de cima - de que deveriam ser atendidos os

deputados do Aécio e não poderia haver indicação de deputados da oposição.

Distribuíram  400  ambulâncias.  Alguns  municípios  receberam  cinco  ambulâncias,

porque foram indicados pelos deputados. Francisco Sá, no alto de Minas, recebeu

três ambulâncias. Concordo que eles precisam. Mas Capitão Eneias, São João das

Missões, Miravânia, Manga, Porteirinha não vão receber nenhuma ambulância? Isso

é  uma  discriminação.  Dessa  maneira,  parece  que  somente  um  município  está

precisando de ambulância. Esse é o critério. Essa é a fórmula que o PSDB fala que

precisa ser levada para o Brasil. Ou seja, deve-se apadrinhar politicamente, como

FHC  fez  quando  comprou  a  reeleição,  distribuindo  canal  de  televisão,  rádio  e

dinheiro. Dessa maneira ele aprovou a reeleição, e a mídia não falou nada porque ela

era  sócia  do  governo  do  PSDB  e  quer  trazê-lo  de  volta  para  pegar  os  poucos

recursos, os recursos do governo federal, para gastar entre eles. Eles odeiam quando
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o Lula e a Dilma lançam programas sociais para distribuir renda neste país.

Então essa é a grande diferença, porque o governo do Lula e o governo da Dilma

são governos  republicanos,  que tratam bem o Brasil  como um todo,  inclusive  os

estados administrados pelo PSDB, como Minas Gerais.

O  Ministério  da  Integração  Nacional  repassou  a  Minas  Gerais  mais  de

R$3.000.000.000,00 para a construção da barragem de Congonhas e da barragem de

Jequitaí, e para a implantação de rede de esgoto e estação de tratamento em todas

as  cidades  da  calha  do  São  Francisco.  Foram  investidos  R$200.000.000,00  na

secretaria do Gil Pereira. Eles a criaram no Norte de Minas, mas só tinha o nome, não

havia  nenhum  tostão  do  orçamento  destinado  a  ela.  Foi  preciso  que  a  Dilma

mandasse R$200.000.000,00 para o Gil  Pereira não passar vergonha, porque não

havia nenhum tostão do orçamento do Estado na sua secretaria.

Então essa é a diferença. O projeto de vocês é para governar uma pequena minoria

do País, e o nosso é para governar todos do País. Essa é a diferença, deputado João

Leite. Por isso não adianta ficar se apegando a pequenas coisas e falando - vocês

sabem falar  muito bem da tribuna -,  porque o povo brasileiro não é bobo. Desse

projeto já nos livramos, agora queremos avançar para a frente e não andar para trás,

porque quem anda para trás é caranguejo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Deputado  Hely  Tarqüínio,  deputado  Sargento

Rodrigues,  deputados  e  deputadas,  quero  hoje  falar  de  algumas  iniciativas  que

apresentei,  como projeto  de  lei,  ou  debate  público,  ou  ainda  outras  inciativas  no

Parlamento,  as  quais  julgo  importantes  para  Minas  Gerais,  mas  que  estão

paralisadas.

Aliás, deputado Gilberto Abramo, acho que os trabalhos na Assembleia Legislativa

estão muito paralisados, refletindo um pouco o governo. É difícil que a Assembleia

Legislativa apresente um funcionamento mais qualificado e que ajude o nosso estado,

se há um governo paralisado. É difícil a Assembleia Legislativa mover o Estado sem o

Executivo. É preocupante a paralisia no governo do Estado. A impressão que tenho,

com as análises que faço disso tudo, é de que Minas quebrou e, estando o Estado
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quebrado, o governo espera que as coisas aconteçam, que acabe o governo e que

passe  o  tempo.  Parece  aquele  jogo  já  disputado,  quando  o  time  não  tem  mais

objetivo e fica tocando bola, esperando o jogo acabar.

O governo do PSDB, o governador Anastasia, parece-me, nessa etapa, já não tem

pretensões maiores. Acho que já desistiu de inovar, de fazer um bom governo. Agora

toca a bola. O Estado está quebrado, portanto vamos deixar passar, pensam eles.

Tocam a bola para cá, para lá, e ficam esperando o jogo acabar. Só que isso não é

uma partida de futebol, é um estado e, portanto, é preciso ser governador e ter ações.

Não vemos mais ações do governo do Estado. Ele não tem presença. Não há projeto

impulsionando Minas Gerais.

Deputado Celinho do Sinttrocel,  não é apenas impressão minha.  Tenho visitado

muito o interior de Minas. Não vejo mais ações governamentais nem lá nem aqui na

Capital.  Por  exemplo,  o  que há de novo na educação? Nada,  nada de novo.  As

professoras  continuam  reclamando,  os  salários  continuam  muito  baixos,  não  há

expectativa  de  melhora.  Também  não  há  projeto  pedagógico  em  curso  a  ser

apresentado  a  Minas  Gerais.  Então,  a  secretaria  toca  a  bola.  Vêm  os  recursos

federais, ela toca a bola e fica esperando o jogo acabar. Assim funciona a Secretaria

de Educação, por exemplo.

Na parte da agricultura familiar é a mesma coisa. Onde está o projeto do crédito

fundiário para dar terra aos sem-terra, com dinheiro e recursos do Banco do Brasil, do

Banco do Nordeste à vontade para que o Estado possa organizar os que queiram

comprar terras juntamente com os prefeitos? Nada! Esse projeto parou. O governo já

não quer mais cuidar do crédito fundiário nem da regularização fundiária. Repito, esse

projeto acabou. Desde que houve aquela crise em que o Manoel Costa ainda era

secretário e teve de sair em função de denúncias, o projeto não existe mais. Não há

mais preocupação com a questão da terra em Minas. Deixam passar, pois o governo

está acabando.

Vejamos a área da saúde. Onde está um projeto concreto de combate à dengue?

Tivemos  no  Estado,  este  ano,  dengue  que  não  foi  brincadeira.  Onde  está  um

programa agora, uma fundação de combate à dengue, para passar para a frente,

para Minas melhorar? Não há nada. A Secretaria de Saúde toca a bola. Não investe
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os 12%, nunca investiu e também não vai investir agora. Toca a bola, pois o governo

está acabando.

O  sentimento  que  vejo  em  todas  as  áreas  do  governo  de  Minas  é  isso.  Nós,

deputados,  somos  também  a  expressão  disso.  A  Assembleia  Legislativa  vai-se

esvaziando, pois não há governo, não há projeto. O Parlamento, sem a iniciativa do

Executivo,  também  se  esvazia.  É  fim  de  jogo.  O  governo  do  PSDB  me  dá  a

impressão de fim de jogo. Já perdeu o jogo, não quer tomar goleada, então toca a

bola para lá, para cá, volta para o goleiro, para o zagueiro. A impressão que tenho do

governo  de  Minas  é  de  que  não  há  nenhuma  estratégia,  não  há  nenhum

funcionamento do Estado.

Estou tentando criar algumas iniciativas para ver se a oposição impulsiona isso. O

deputado Celinho do Sinttrocel, por exemplo, tem um projeto importante, de que sou

coautor,  para  revigorar  a  economia  de  Minas.  Trata-se  do  aumento  do  piso  das

categorias. Isso já foi feito em todos os estados do Sul e do Sudeste, falta apenas

Minas Gerais. Vamos ampliar esse piso e dar aqui em Minas um entusiasmo maior do

ponto de vista do trabalho, colocar as centrais sindicais discutindo, debatendo esse

assunto, a fim de trazer mais recursos para Minas. Não é isso, deputado Celinho do

Sinttrocel? Mas não acontece nada, pois o governo está parado, vai analisar, vai ver.

Ele toca a bola para trás, devolve para o goleiro, e tudo continua aquele marasmo.

Não há incentivo nenhum na parte do trabalho.

Na área do serviço público é a mesma coisa. As professoras estão reclamando de

que  não  podem  sequer  se  alimentar  nas  escolas.  O  governo  não  resolve  esse

problema. Estou com um projeto de lei parado na Comissão de Justiça a fim de que o

governo complemente a parte da alimentação escolar para alimentar as professoras,

para,  pelo  menos,  elas  não  passarem  fome  na  escola,  deputado  Celinho  do

Sinttrocel.  Isso está parado na Comissão de Justiça.  Isso porque a secretária  de

Educação toca a bola para o goleiro, volta para o zagueiro, vai para o meio de campo,

não arma jogada, nada. O Estado está parado. Meu projeto está também parado.

Vamos ter  um seminário agora dia 26. Solicitei  ao deputado Almir Paraca, como

presidente da Comissão das Águas, que o convocasse para discutir a mineração, que

é outro problema. As mineradoras estão deitando e rolando pelo Estado afora, fazem
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o que querem, mandam e desmandam. Não há voz, não há comando na Secretaria

de Meio Ambiente para coordenar o que pode e o que não pode. Minas, pelo quarto

ano consecutivo, ganhou o título de Estado que mais desmata a mata atlântica. E a

Secretaria de Meio Ambiente está jogando a bola para trás, atrasa para o goleiro,

devolve  para  o  zagueiro  e  assim  fica.  Não  há  nada,  não  há  nenhum  programa

estratégico do Estado de Minas Gerais na área ambiental,  na área social.  Não há

nada. O Estado parou, quebrou. O governo não tem mais para onde ir. O governador

Anastasia não pode mais ser governador e também não quer mais nada. Eles ficam

lá tocando a bola, como se não houvesse mais o que fazer. Não existe estratégia.

Vamos fazer uma reunião da mineração para fazermos um apelo ao governo, para

fazermos  o  governo  acordar  sobre  a  questão  das  mineradores.  Não  há  mais

condições. Este ano, o correspondente a 50% de mata atlântica de Minas Gerais foi

desmatado. Sabiam disso? Metade do desmatamento da mata atlântica ocorreu em

Minas. E não há providências tomadas, não se fala nisso. Como a imprensa faz e

publica somente o que a Andrea Neves quer, o governo deixa irem tocando a bola.

Ninguém narra o jogo. Parece que só há um time jogando. Então fica fácil. Esses são

os dois projetos que citei, um é do Celinho e o outro é meu.

Os policiais civis estão acampados lá fora. Fui lá, os visitei. Aconselho os deputados

a irem lá e conversar com eles. A a lei orgânica da Polícia Civil está parada. Prof.

Anastasia,  com  a  segurança  pública  não  se  pode  brincar.  Mas  o  Estado  está

paralisado, ele não faz absolutamente nada. Joga a bola para trás, o goleiro atrasa,

manda para o zagueiro, e continua esse joguinho sem estratégia. Os policiais estão

acampados  em frente  à  Assembleia.  E  do  ponto  de  vista  do  governo  do Estado

parece que nada está ocorrendo. A lei orgânica da Polícia Civil é um outro projeto.

A presidenta Dilma está comemorando 619 mil matrículas no Programa Nacional de

Acesso ao Ensino  Tecnológico  -  Pronatec  -,  da  área do Brasil  sem Miséria.  Isso

significa que jovens cuja família é atendida pelo Bolsa Família vão ter uma profissão,

com base em uma iniciativa do governo federal. É o Pronatec - Brasil sem Miséria.

Sou autor de um projeto de lei que está parado na Comissão de Justiça. Por esse

projeto,  o  Estado  de  Minas  Gerais  deverá  organizar  as  ações  para  que  os  que

recebem bolsa-família tenham curso profissionalizante. E a matéria está parada na
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Comissão de Justiça. O governo de Minas não faz nada nessa área social importante.

Repito:  a bola vai  para o zagueiro,  que atrasa para o goleiro, que manda para o

lateral-direito, que cruza a bola para o lateral-esquerdo e a bola volta para o armador,

que, em vez de jogar para a frente,  joga para trás. Assim funciona o governo de

Minas:  parado,  completamente  parado.  Fica  rolando  a  bola,  esperando  o  tempo

passar, esperando o governo acabar. Essa é a impressão que tenho do governo de

Minas. E precisamos de iniciativa em Minas Gerais. Tem de acontecer o contrário.

O que vejo do ponto de vista federal  é outra coisa. Vejo iniciativas do governo

federal. Há crise? Vamos resolvê-la. Lembram que os tucanos disseram que haveria

um apagão em Minas, que iria ter apagão, que acabaria a luz. Isso não aconteceu,

pois a Dilma tomou atitude. Minas Gerais e o Brasil relativamente à energia elétrica

estão resolvidos. Não haverá apagão e baixou o preço da energia. É dessa forma que

se reage às crises. Baixamos o preço da energia elétrica. Aqui, em Minas, o governo

poderia  aproveitar  e  diminuir  o  ICMS.  Mas  não  há  estratégia  e  ainda  fazem

propaganda mentirosa na televisão, dizendo que o problema na conta de luz são os

impostos federais. Não, todos olham a conta de luz e veem que o ICMS é o vilão do

preço da energia. E aqui  não se baixa o preço da energia. Não tivemos apagão,

tivemos um planejamento da presidenta Dilma para resolver o problema da energia.

Disseram que viria  a inflação,  que ela  iria  chegar,  que era um absurdo.  Mas a

inflação está sob controle. A presidenta tomou medidas. Não há risco inflacionário no

Brasil. É assim que se faz. Não podemos esperar o jogo acontecer, temos de jogar,

existe o  técnico.  O  Estado de Minas  está  parado,  esperando a  banda  passar.  O

governo de Minas está na janela esperando a banda passar. Os investimentos em

Minas Gerais são todos do governo federal,  é impressionante. Eles reclamam que

não há investimento, e não há nenhum do governo do Estado. Já do governo federal

pode até atrasar, mas existe, como a BR-381, o Anel Rodoviário, como foi anunciado,

que está esperando o projeto do Estado, que, se não vier, não há como liberar o

recurso.

Agora,  a  Dilma  anunciou  a  liberação  de R$3.000.000.000,00  para  o  projeto  da

Petrobras de instalação, em Uberaba, de uma usina de amônia, um fertilizante que

vai  até  abaixar  custos  da  agricultura,  em  especial  da  agricultura  familiar.  São
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R$3.000.000.000,00  que  vão  para  Uberaba.  E  todos  os  investimentos  vêm  do

governo federal, porque Minas está quebrada, e o governo do Estado não joga, não

anda, não tem projeto em área alguma. A Emater está paralisada, sem técnicos no

interior,  e não se faz concurso;  as professoras estão desmotivadas;  a saúde está

desmotivada. Esse é o quadro de Minas Gerais.

E sabem o que os deputados do governo fazem aqui? Reclamam da Dilma, porque

não têm nada a propor ou a dizer a respeito do governo do Estado, e barram os

nossos projetos, que estão parados, não andam nas comissões. O deputado João

Leite diz sempre que o atual governo gasta muito com seus 39 ministérios e que o

anterior  só  tinha  25.  Mas  sabem  de  quanto  era  o  custeio  dos  25  ministérios  do

Fernando  Henrique?  De  R$18.400.000.000,00.  Com  os  39  ministérios  da  Dilma,

gastam-se R$17.500.000.000,00; ou seja, eles saem mais barato do que os 25 de

Fernando Henrique. Quer dizer, o problema não é o número de ministérios. E com

quais ministérios o PSDB quer acabar? Provavelmente, com aqueles de que mais

precisamos: do Desenvolvimento Agrário; do Desenvolvimento Social, que fez o Bolsa

Família; e os voltados às causas dos negros e das mulheres. É com esses ministérios

que o Aécio Neves pretende acabar, para jogar o dinheiro nos outros, que não são tão

necessários? Deve ser.

Então, o PSDB preocupa-se com a má gestão, e não com o social. Esse é o retrato

de Minas Gerais. Citei várias áreas e poderia citar outras, mas a impressão nítida que

se dá é que as coisas estão trancadas, paradas. Em Minas Gerais, não vemos o

governo  fazer  o  jogo  ou  montar  estratégias.  Não  vemos  nada  disso;  não  há

estratégia.  A Assembleia  Legislativa  está  esvaziada,  já  que  os  projetos  de  lei  do

governo não chegam aqui, porque não existem. O governo está esperando a hora

passar, o jogo acabar, o governo terminar. É fim de festa em Minas Gerais. Ainda falta

mais  de  um  ano  de  governo  e  já  estamos  em  fim  de  festa  em  Minas  Gerais.

Extinguiu-se; acabou-se o que era doce; acabou-se o governo do PSDB. Infelizmente,

é isso o que podemos extrair de Minas Gerais.

Queria tanto que o governo estivesse na ofensiva e apresentando projetos! Mas

nada!  Nada,  nada,  nada!  Quando  faz  um  anúncio,  é  alguma pirotecnia,  como a

diminuição de recursos. Aí, o governo xinga as secretarias que ele próprio criou. Os
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deputados vão ter  que voltar,  e  agora ele xinga as secretarias  com que conviveu

durante todo o governo. Em uma hora dessas anunciar que o Estado vai tentar fazer

economia, extinguindo as secretarias que criou? Na verdade, ele criou 4.197 cargos

por lei delegada, e agora diz que vai extinguir 20% deles. Mas foi ele mesmo que

criou esses mais de 4 mil cargos! São pirotecnias em fim de festa, mas nada que seja

significativo; nenhum projeto sendo anunciado.

O que o deputado Paulo Guedes disse é muito sério: agora, distribuir o restinho que

o governo tem, a raspa do tacho, pois está tudo acabado e o Estado quebrado, tem

de ser por meio dos deputados dele. Isso é outro absurdo! O que o Paulo Guedes

falou tem de ser denunciado, mesmo, porque é um absurdo. É a volta do mais franco

fisiologismo:  tudo  tem  de  ser  apresentado  por  deputados.  Dizer  que  quem  dá

ambulâncias é o deputado é uma mentira! Prefeito, não caia nessa; não acredite que

deputado vai  dar ambulâncias. É tudo dinheiro do SUS! Isso é uma mentirada, é

política  antiga,  há  muito  combatida,  que  devia  estar  acabando.  Esse  negócio  de

emenda parlamentar deveria acabar. A verdade é essa, porque esse não é o papel do

deputado. Agora, como o governo vai distribuir o que lhe resta e não tem mais nada a

fazer,  finge  que  são  os  deputados  que  estão  distribuindo  ambulâncias.  Mas  a

ambulância já estava pronta, já ia ser distribuída. Mas o governo diz ao deputado

para pegar essa migalhinhas e dizer ao seu prefeito que é ele que está dando a

ambulância. Sinceramente, esse gosto de fim do governo de Minas é de se lamentar.

Fica aqui um apelo para o governo rejuvenescer, pelo menos terminar com honra.

Termina jogando, não termina com esse gosto de fim de festa. Continua jogando, faz

o jogo, não abandona tudo. Estão abandonadas. Assim é o espelho da Assembleia

Legislativa, que está também abandonada. Se deputado quiser contentar-se, vai ao

Anastasia  para  distribuir  ambulância,  deputado  Sargento  Rodrigues.  O  papel  do

deputado agora é esse. Se estiver insatisfeito, há aqui três ambulâncias. É o que o

deputado Paulo  Guedes  falou,  cinco  ambulâncias  para  o  município,  e  deputados

brigando, dizendo: “Prefeito, fui eu que dei ambulância”. E o outro: “Fui eu, prefeito”.

“Quem  deu  ambulância  para  o  município?  Qual  deputado  deu  ambulância?”.

Sinceramente, isso não é papel de deputado, isso não é papel do governo. O governo

de Minas é um fiasco, um fracasso.
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Queria que alguém viesse aqui e apontasse: há projeto do governo. Na área de

educação,  vamos  dialogar  com  as  professoras,  fazer  um  programa  pedagógico,

aumentar o salário das professoras, colocá-las satisfeitas. Na área de saúde, não

haverá dengue. Há um projeto para combater a dengue. Do ponto de vista econômico

e social, há um projeto extraordinário que fará evoluir a economia da Zona da Mata,

do Norte de Minas, com tais e tais características.

Nada disso acontece mais. Minas está fadada ao fim de festa, ao fim de jogo. O

governo do Prof. Anastasia agora joga para o tempo passar. O beque volta a bola

para  o  goleiro;  o  goleiro  para  o  lateral  direito;  o  lateral  direito  vira  para  o  lateral

esquerdo; e o governo só joga na área dele. Nunca vi tanta defensiva num governo

como este. Ainda falta um ano e meio, e a população sentindo, os prefeitos sentindo,

desesperados. Não há concurso marcado, não há assistência técnica, não há projeto

para agricultura familiar, não há reforma agrária, não há absolutamente nada. Não se

joga. O governo de Minas resolveu dizer o seguinte: “Estamos quebrados, esperando

acabar o jogo, e nos resta apenas falar mal do time adversário”. Isso é o governo

tucano em Minas hoje.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Caro  presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  Sras.

Deputadas  e  Srs.  Deputados,  especialmente  o  deputado  Rogério  Correia,

primeiramente  quero  dar  conhecimento  aos  demais  pares  desta  Casa  de  que

recentemente,  em  Boa  Esperança,  um  deputado  do  PT  conduziu  a  entrega  de

motoniveladoras aos municípios de sua base eleitoral, vindas do governo federal. Só

receberam as motoniveladoras os  municípios  que eram da base de apoio  de  um

deputado federal do PT, do Sul de Minas. Elas foram entregues em Boa Esperança,

recentemente. E um prefeito veio me perguntar: “Deputado Duarte Bechir, o deputado

federal do partido tal entregou motoniveladoras lá. Será que saem para os outros?”.

Eu lhe disse que o programa de governo deve atender às necessidades de cada

município e que eu acreditava que deveriam sair também para os outros. Digo isso

porque  o  deputado  Rogério  Correia  falou,  agora,  sobre  a  entrega  de  ambulância

pelos deputados estaduais.

Quando se deixa de colocar a outra página, você pode não estar fazendo a justa
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comparação. Em Boa Esperança, o deputado do PT entrega as retroescavadeiras. Aí

o  deputado  da  base  do  governo  do  Estado  entrega  ambulância.  O  ato  em  Boa

Esperança foi correto; o ato aqui é incorreto. Quero entender que base do governo e

governo  sempre  -  digo  sempre  -  prestigiaram  aqueles  que  comungam  um

pensamento e contribuem com seu estado ou com a União. Não vejo, por exemplo,

deputado  federal  do  PSDB  vir  distribuir  motoniveladoras  aqui,  em  Minas  Gerais.

Nenhum deles o fez. Mas lá, em Boa Esperança, aconteceu a entrega. Estive em

uma das cidades do Sul de Minas, e estava a motoniveladora em frente à prefeitura.

Havia uma placa do prefeito, deputado Rogério Correia, com os seguintes dizeres: “O

prefeito fulano de tal agradece ao deputado fulano de tal e ao deputado estadual do

PT” - que dobra com ele - “pela retroescavadeira entregue”.

São programas que o governo faz, e não tem jeito de ser diferente. Ele faz, claro,

prestigiando o Legislativo.

Agora, em Brasília, os deputados federais querem que o orçamento seja impositivo

e as emendas sejam leis, para que os deputados interajam com os municípios de

forma mais contundente e vigorosa.

Não acredito que haja erro algum nessa questão que o deputado Rogério Correia

apresenta, nem em relação à entrega de retroescavadeiras pelo deputado do PT em

Boa Esperança, nem à entrega de ambulâncias em Belo Horizonte.

O deputado Rogério Correia (em aparte)  - Deputado,  é apenas para esclarecer.

Primeiro, as motoniveladoras e as retroescavadeiras são para todos os municípios

com menos de 50 mil habitantes. Todos receberam ou receberão. Então não são só

do PT nem só dos escolhidos pelos deputados. Se algum deputado, seja do PT, seja

de qualquer partido da base aliada da presidenta Dilma, está dizendo que ele está

fornecendo  motoniveladora,  patrol  ou  retroescavadeira  para  o  prefeito  ou  para  a

cidade, não é verdade. A verdade é que todos os municípios com menos de 50 mil

habitantes  receberão  esses  equipamentos,  e  há  uma  ordem  cronológica  para  a

entrega.  Então,  o  deputado  pode  estar  querendo  tirar  proveito  de  um  programa

federal. Se o fez, está errado.

Segundo, a forma de distribuir as ambulâncias aqui ainda foi mais grave, porque

cada deputado indicou - aí sim - o município que gostaria que recebesse o veículo.
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Portanto o deputado Paulo Guedes tem razão. Nem todos os municípios receberam

ambulância,  porque  não  era  esse  o  programa.  O  programa  era  prioridade  do

deputado. Houve município que recebeu 3, 4 ou 5 ambulâncias, enquanto outro nada

recebeu. Isso está errado. Se algum deputado do PT ou de qualquer partido fez - digo

com todas as palavras - demagogia dizendo que estava fazendo a distribuição de

máquinas, não é verdade, pois é um programa nacional para todos os municípios.

Mais errado ainda é o deputado escolher os municípios que devem receber essas

máquinas. Imaginem se um município recebe patrol e o outro não a recebe porque

dois  deputados  escolheram  o  mesmo  município.  Evidentemente  isso  é  errado.

Precisávamos  combater  esse  tipo  de  emenda  parlamentar  e  ter  essa  visão  de

Parlamento. Essa é a minha singela opinião.

O deputado Duarte Bechir - Disse - e repito - que esse deputado do PT foi sozinho

entregar as retroescavadeiras. Só saíram para as cidades nas quais ele tem o apoio

do prefeito ou o do vice-prefeito. Isso é engraçado. Só saíram para as cidades em

que ele tinha o apoio do prefeito ou do vice-prefeito.

Quero deixar aqui um exemplo muito claro. A cidade de Cruzília, onde trabalho com

o prefeito, recebeu as motoniveladoras, mas o vice-prefeito dessa cidade é do PT e

apoia o deputado federal desse partido. Quer dizer, então, que, quando o governo do

estado faz uma ação, que é semelhante, igual, parecida com a do governo federal,

essa ação está errada. É fim de governo. É fim de festa. A ação do governo federal é

muito bonita e correta.

Quero dizer que a atitude de parte da oposição de querer recuperar o comando do

governo  do  Estado,  ou  seja,  de  querer  comandar  novamente  o  Estado  tem  que

passar, obrigatoriamente, por uma reformulação de ações e da visão política. Sim,

senhores! Por quê? Quando Aécio assumiu o governo, encontrou o Estado totalmente

deficitário  e  quebrado,  deputado  Doutor  Wilson  Batista.  Os  peemedebistas  e  o

pessoal  do  PT  lembram-se  da  última  ação  do  nosso  saudoso  presidente  Itamar

Franco. Fernando Henrique enviou um dinheiro a Minas Gerais para pagar o que o

governo  do  Estado  teria  gasto  com  as  rodovias  federais.  Com  esse  dinheiro,  o

governo Itamar Franco pagou o 13º salário dos servidores de Minas Gerais, em 2002.

Isso  está  escrito  em qualquer  jornal  e,  portanto,  pode ser  consultado a  qualquer
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momento. Aí, o pessoal da oposição quer recuperar o governo do Estado e faz esse

tipo  de  acusação  infundada  e  descabida,  pensando  que,  agindo  dessa  forma,

conquistará o eleitor.  No entanto,  não vai  conquistá-lo,  porque o eleitor  hoje está

muito preparado e consciente.

O nosso governador  é um dos mais  bem avaliados do Brasil.  Recentemente,  a

gestão fiscal de Minas Gerais novamente foi referendada como exemplar. Não é o

deputado  Duarte  quem  o  está  dizendo,  são  fatos  que  estão  aí  colocados.  Essa

postura  que  parte  da  oposição  tem  nesta  Casa,  de  agir  com  acusações,  com

sentimento político-partidário, não engrandece Minas Gerais.

O deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Muito obrigado, nobre deputado Duarte

Bechir. Fico muito agradecido por aparteá-lo. Tenho escutado com atenção a análise

política realizada com competência por V. Exa., mas não poderia deixar de apresentar

uma questão que me deu dúvida. V. Exa. vem insistindo no fato de que a oposição

teria intenção de voltar a governar Minas Gerais. Esse grupo que constitui a oposição

hoje jamais havia governado o Brasil,  antes dos bons anos do ex-presidente Luiz

Inácio Lula da Silva. Também esse grupo que constitui o bloco de oposição nunca

governou Minas Gerais. O único momento de apoio do PT ao governo do Estado se

deu durante o governo Itamar Franco, num lapso de tempo, um governo que V. Exa.

mesmo expôs como saudoso. Até apoiou o então candidato Aécio Neves ao governo

de Minas. Aécio não foi um candidato da oposição; foi apoiado pelo então governador

do Estado Itamar Franco.

Apenas para  melhor  compreensão,  diria  a V.  Exa.  que  a  oposição atual  jamais

esteve à frente de Minas Gerais. Este estado ainda reproduz um modelo arcaico de

política  baseada no coronelismo,  em processos antiquados,  tanto  que Minas não

acompanha o crescimento do Brasil, em que pesem os números que o tempo todo

tentam  apresentar.  A dificuldade  de  lidar  com  a  dívida  consolidada,  durante  os

governos  tucanos  de  Eduardo  Azeredo  e  Fernando  Henrique  Cardoso,  é  a

demonstração  clara  da  grande  dificuldade  de  gestão  real,  apesar  de  toda  a

propaganda realizada.

Apenas para V. Exa. nos esclarecer: em que momento a oposição esteve à frente

desse governo? Posso garantir - tenho muita convicção, tenho esse sentimento - que
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muito em breve estaremos à frende de Minas para promover uma revolução social

das relações, como estamos fazendo no governo federal. Agradeço muito o aparte e

parabenizo-o pelo brilhantismo em sua análise política. Muito obrigado.

O deputado Duarte Bechir  -  Dizia,  e vou reiterar,  que parte  da  oposição,  nesta

Casa,  quer  recuperar  o  governo  do  Estado  agindo  dessa forma,  com  acusações

infundadas.  Os partidos que comandaram Minas Gerais  até  2002,  como governo,

parceiros e secretários de Estado, estão todos inseridos hoje no bloco de oposição.

Eles  governaram  comandando  e  compondo  o  governo  no  secretariado.  São  a

oposição nesta Casa hoje. Aí, sim, convém relembrar ao povo mineiro: quando Itamar

venceu o governo de Minas,  o governo Fernando Henrique mandou recurso para

pagar o que o governo do Estado havia gasto na recuperação das rodovias federais,

e  esse  dinheiro  foi  usado  para  pagar  funcionários.  Essa  é  a  maior  prova  do

desequilíbrio  pelo  qual  o  Estado  passava  naquele  momento,  ou  seja,  o  Estado

arrecadava e gastava aqui.

A arrecadação era menor que os gastos. Minas apresentava prejuízo ao final de

cada  exercício.  Era  preciso  governar  com responsabilidade.  Era  preciso  fazer  as

mudanças que dessem ao povo mineiro - e não aos partidos políticos - a grandeza e

os  recursos  da  administração.  E  foi  isso  que  Aécio,  com  a  companhia  do  hoje

governador Anastasia, fez, ao implantarem o choque de gestão.

Se  tivéssemos  a  oportunidade  de  dar  à  tribuna  de  lá,  à  oposição  de  lá  a

oportunidade para falar, se ao mesmo tempo pudéssemos, a todo instante, colocar

também  nossa  palavra,  Minas  veria  que  a  mudança  seria  muito  grande.  Minas

melhorou  e  tem  melhorado.  Esse  sentimento  político  da  oposição  não  vai,  em

nenhum momento, desconstruir a imagem deste governo que está aí, não mudará a

confiança do povo mineiro neste governo, não vai, em nenhum momento, dar a vitória

àqueles  que  acham  que  conquistarão  o  poder  denegrindo  a  imagem  do  nosso

governo e  fazendo afirmações que,  com todo  o  respeito  que tenho por  todos  os

demais pares, não condizem com aquilo que o governo está fazendo.

A distribuição das ambulâncias  teve participação dos deputados.  Prestigiamos o

governador. Claro que prestigiamos. A oposição, claro, não iria até lá no momento em

que o governo do Estado estivesse entregando 500 ambulâncias a Minas Gerais. Não
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iria. E, como não foi, ao invés de dizer que estava satisfeita porque que os municípios

foram contemplados, reclamou, questionando por que não as indicaram, por que elas

não passaram pela indicação de alguns, mas pela indicação de outros. Há um ditado

lá na roça que diz que, em festa de jacu, nhambu não entra. Não entra, às vezes

porque não quer; não entra, às vezes porque não foi convidado; não entra, às vezes

porque não tem jeito de entrar, porque não tem como entrar, porque não faz por onde

entrar, porque não faz por onde participar.

Os deputados João Leite e Celinho do Sinttrocel relembraram algo com que nosso

presidente concordará. Presidente Hely Tarqüínio, a Assembleia de Minas já havia

decidido pela  formação da Mesa.  Democraticamente,  ela  já  havia  sido  composta,

conforme preceito do nosso Regimento Interno. Ela deve ser, na medida do possível,

representativa  dos  partidos  que  compõem  a  Casa.  Veio  a  ordem  do  palácio.  O

governador mandou uma ordem para a Assembleia: “Não quero partido de oposição

com  assento  à  Mesa”.  O  senhor  sabe  disso,  presidente.  O  governo  do  Estado

mandou uma ordem para a Assembleia: “Eu não quero integrantes dos partidos de

oposição com assento à Mesa”. E a Assembleia cumpriu a ordem do governo.

Dizer que estamos parados? Dizer que estamos em fim de festa? Ora, os tempos

são outros. Estamos trabalhando com responsabilidade, com muita responsabilidade.

Este governo sério que está aí tem nosso apoio. A nossa Assembleia Legislativa tem

apresentado  ações  que  são  espelho  para  todo  o  Brasil.  Não  me  insiro  nesse

momento, classificado pelo deputado Rogério Correia como fim de festa. Não, vou

continuar  trabalhando  muito  por  Minas  Gerais,  com  muita  alegria  e  muito  vigor,

representando aqueles  que em mim confiaram e apoiando este  governo,  no  qual

acredito e que é sério, transparente e realizador. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, a deputada Luzia Ferreira.

A deputada Luzia  Ferreira -  Sr.  Presidente,  quero falar  um pouquinho sobre as

recentes medidas do governo do Estado para adequação a essa nova realidade, à

principal crise econômica de nosso país, com diminuição de recursos públicos para

reduzir custeio, com diminuição daqueles recursos da chamada atividade-meio, sem

prejudicar o cidadão, a prestação de serviço, lá na ponta.
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É o objetivo principal  de qualquer  governo, seja no município,  no estado ou na

União.  Alguns perguntam assim: "Foi  ele mesmo quem criou as  secretarias  e ele

mesmo vai extingui-las?”. Creio que esse pensamento é o mesmo de Raul Seixas, há

muito  tempo.  Ele  preferia  ser  uma  metamorfose  ambulante  a  ser  alguma  coisa

esclerosada. Esses que vêm falar aqui que isso não pode mudar, que quem criou não

pode  alterar,  refletir  e  avaliar,  está  indo  contra  essa  tese.  Cidadãos,  indivíduos,

lideranças  políticas,  mandatários  e,  principalmente,  o  governante  têm,  sim,  de

acompanhar as mudanças e serem capazes, permanentemente, até mesmo de se

reinventarem.

O governante não roda dinheiro, só o governo federal possui a Casa da Moeda para

rodar e imprimir dinheiro. Os governos municipais e estaduais não imprimem dinheiro,

não fabricam dinheiro para atender  até mesmo às necessidades do cidadão,  que

sabemos que são muitas, neste Brasil tão excludente e desigual como é o nosso. Em

toda a nossa história, em nossos 500 anos, permeia-se um traço permanente, que é a

desigualdade,  a  concentração  de  renda,  a  pauperização  do  cidadão,  a

vulnerabilidade. Os governos têm, a cada momento, de serem responsáveis, aí sim,

com a delegação de mandato que ele recebeu do eleitor. Ele tem, em cada ano, em

cada semestre,  em cada mês e em cada dia, de analisar  a realidade e de cortar

despesas-meio, para não prejudicar investimentos. Aí, sim, ele poderá trabalhar para

emancipar o cidadão, melhorar a saúde, a educação e o desenvolvimento regional,

para dar mais oportunidades às pessoas.

Ficamos todos boquiabertos, ao vermos o governo federal não parar, depois das

manifestações, depois que o gigante acordou desassombradamente nas ruas. Isso

não teve significado para o governo federal e só pode ser por uma arrogância imensa.

Deveriam dizer: "Tenho de repensar as minhas ações de governo federal e as minhas

prioridades".  Governar  é  alocar  recursos  públicos,  em  cada  momento,  definindo

prioridades.  Quando  as  manifestações  ocuparam  as  ruas,  o  mote  principal  era  a

mobilidade urbana das grandes capitais, das regiões metropolitanas. Em resposta, o

governo  federal  mantém  esse  trem-bala,  que  já  recebeu  o  nome  de  “trem  bala

perdida”,  porque  é  desatino  manter  um  projeto  que  hoje  já  está  orçado  em

R$36.000.000.000,00, para fazer o transporte entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isso
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quando o  povo está nas  ruas,  defendendo a  melhoria do  transporte  público  para

deslocamento nas capitais, nas regiões metropolitanas e nas grandes cidades.

Essa, sim, é uma prioridade, não da oposição, de partido A ou B, mas do gigante

que acordou e foi para as ruas defender essa bandeira. Milhares de pessoas foram às

ruas  -  e  elas  continuam  nas  ruas  -,  defendendo  uma  prioridade  clara:  “Não

aguentamos mais ficar duas, três horas do nosso tempo, dentro de um ônibus para

irmos  trabalhar”.  Isso  consome  a  energia  criativa  do  cidadão,  gera  estresse  e

consome  também  a  saúde,  o  tempo  de  convivência  familiar  e  até  mesmo  a

expectativa de lazer, de se divertir um pouquinho.

Então acho que isso é ser retrógrado. Além de tudo, é ser surdo aos anseios do

nosso povo. Na verdade, é tapar os ouvidos e virar as costas àquilo que o cidadão

está pedindo.

Portanto acho que temos de aplaudir o governante que, com sua equipe, é capaz

de  entender  os  recados  e  as  prioridades,  fazer  sacrifícios,  inclusive  diminuindo

drasticamente o tamanho da sua equipe, para não diminuir investimentos tão caros

ao nosso povo, como os das áreas de desenvolvimento, de combate à pobreza, de

políticas  sociais  e  de investimento  urbano.  Temos  de aplaudir  este  governo,  cujo

Estado tem o tamanho de um país. E quero dizer, Sr. Presidente, que eu aplaudo.

Muito obrigada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, conforme V. Exa. pode constatar,

temos apenas quatro deputados em Plenário, eu, V. Exa., deputada Luzia Ferreira e

deputado Rogério Correia. Portanto, solicito o encerramento, de plano, da reunião.
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Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária

de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/7/2013

Às 14h36min, 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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as

quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  4.216/2013

(deputado Tenente Lúcio) e 4.196/2013 (deputado Mário Henrique Caixa). 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 5.037/2013. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 136/2011, 3.906, 3.954, 3.970, 3.986 e 3.987/2013. 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  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  para debater  a  necessidade de mudança na gestão do Estádio

Governador Magalhães Pinto (Mineirão); e Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a atuação do profissional de educação física
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na promoção da saúde e no tratamento de pessoas com deficiência, bem como sua

atuação  em  escolas,  clubes  e  academias  de  ginástica,  entre  outros.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Marques Abreu, presidente - Tenente Lúcio - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/8/2013

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel e Luiz Henrique (substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel, 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 as

condições da BR-367 no trecho entre Minas Novas e Virgem da Lapa e a discutir e

votar proposições da Comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  as  Srs.  Higor  Maciel  Coelho,  prefeito  municipal  de  Berilo;

Wanderley dos Reis Freitas, Vereador da Câmara Municipal de Berilo; José Carlos

Maia Ribeiro, supervisor do Dnit em Teófilo Otôni, representando o Sr. Álvaro Campos

de  Carvalho,  superintendente  regional  do  Dnit-  MG;  Marco  Antônio  de  Lima,

coordenador regional da 22ª Coordenadoria Regional, representando o Sr. José Élcio

Santos Monteze, diretor-geral do DER-MG, e Carlos Melles, secretário de Estado de

Transportes e Obras Públicas; Armando Jardim Paixão, prefeito municipal de Araçuaí

e presidente da Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha; Geraldo Gomes

de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Berilo; José Dias de

Carvalho,  presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Virgem  da  Lapa;

Luciano  Cardoso  de  Aguilar,  morador  do  Município  de  Virgem  da  Lapa;  Márlio

Geraldo  Costa,  prefeito  municipal  de  Jenipapo  de  Minas;  Harley  Lopes  Oliveira,
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prefeito municipal de Vargem da Lapa; Zilmar Pinheiro Lopes, prefeito municipal de

Turmalina; Geraldo Alves Cordeiro, vice-prefeito municipal de Turmalina; e José João

Neto,  vice-prefeito  municipal  de  Chapada do  Norte,  que  são convidados  a  tomar

assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2013.

Ivair Nogueira, presidente - Neider Moreira.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/8/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,

deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião se destina a  debater  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 presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir  as Sras. Guaraciaba Gomes Martins Araujo, vereadora e presidente da

Câmara Municipal de Timóteo; e Loraine Oliveira Duarte, aluna do Cefet-MG; e os

Srs.  Keisson  Domingues  Drumond,  prefeito  municipal  de  Timóteo;  Márcio  Silva

Basílio,  diretor-geral  do  Cefet-MG;  Rodrigo  Gaiba  de  Oliveira,  diretor  do  Cefet  -

Unidade  de  Ensino  Descentralizada  de  Timóteo;  José  Vespasiano  Cassimiro,

vereador  da Câmara Municipal  de  Timóteo;  Gabriel  dos  Santos Pereira,  aluno do

Cefet-MG;  e  Gustavo  das  Neves  Fernandes,  vereador  da  Câmara  Municipal  de

Curvelo, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência tece as suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Glaycon Franco.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/8/2013

Às 13h15min,  comparecem no Sest Senat,  no Município de Patos de Minas,  os

deputados João Leite e Cabo Júlio, membros da supracitada comissão. Está presente

também  o  deputado  Hely  Tarqüínio.  O  presidente,  deputado  João  Leite,  declara

aberta  a  reunião,  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 debater a incidência de roubos de caminhões, extorsão e

cárcere privado de motoristas na região de Patos de Minas e no Estado e a discutir e

votar  proposições  da  comissão.  A presidência  passa  a  ouvir  a  Sra.  Glísia  Pinto,

diretora do Sest/Senat de Patos de Minas, e os Srs. Pedro Lucas Rodrigues, prefeito

municipal de Patos de Minas; Otaviano Marques de Amorim, presidente da Câmara

Municipal  de  Patos  de  Minas;  José  Humberto,  deputado  federal;  Antônio  Carlos

Alvarenga Freitas, chefe do Departamento de Polícia Civil de Patos de Minas; Sérgio

Pereira Borges, chefe da 11ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal; Ten.-Cel. PM

Roberto Carlos de Campos, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar de Patos

de Minas;  Cel.  PM Elias  Perpétuo Saraiva, comandante da 10ª Região de Polícia

Militar;  Sgt.  BM  Dias,  representando  o  Cap.  BM  Mauro  Alexandre  Caixeta,

comandante da 2ª Cia. de Bombeiro Militar; Elber Barra Cordeiro, delegado-chefe da

1ª  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  de  Patos  de  Minas;  Luís  Mauro  Sampaio

Pereira, delegado-chefe da Delegacia de Polícia Civil de Crimes contra o Patrimônio e

Tóxicos de Patos de Minas; Reginaldo Nunes da Silva, presidente da Associação dos

Transportadores Patenses, e Luiz Carlos Neves, presidente da Federação Nacional

das Associações e Cooperativas de Transporte, que são convidados a tomar assento
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à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Hely  Tarqüínio,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

João Leite, presidente - Lafayette de Andrada - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação  ao  trecho  da  Rodovia  MG-400  que  liga  os  Municípios  de  Buritis  e

Formoso, até a ponte do Ribeiro Fetal.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 13/12/2012 e distribuída às

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

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Na reunião  de  5/3/2013,  esta  relatoria  solicitou  fosse a  proposição baixada em

diligência  ao  autor,  para  que  apresentasse  comprovante  de  falecimento  do

homenageado, e à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a

fim de que ela enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.633/2012 tem por escopo dar a denominação de Vereador

Ivaldo Bertoldo de Oliveira ao trecho da Rodovia MG-400 que liga os Municípios de
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Buritis e Formoso, até a ponte do Ribeiro Fetal.

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

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

Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão

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

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

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do estado membro.

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

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Cabe  informar,  ainda,  que,  em resposta  à  diligência  solicitada,  a  Secretaria  de

Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  Nota  Técnica  de

27/6/2013, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG -, por meio da qual se manifesta favoravelmente à pretensão do projeto de

lei em análise e informa que o trecho não tem denominação oficial.

Embora não haja óbice à aprovação da proposição, apresentamos a Emenda nº 1,

ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, para melhor adequar o texto à

técnica legislativa.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.633/2012 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Vereador Ivaldo Bertoldo de Oliveira o trecho da Rodovia

MG-400 que liga os Municípios de Buritis e Formoso”.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

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

André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.944/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Abrigo  da  Terceira  Idade Terra  de

Canaã, com sede no Município de Barroso.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  11/4/2013  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.944/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Abrigo  da  Terceira  Idade  Terra  de  Canaã,  com  sede  no

Município de Barroso.

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.  31,  que,  na

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

legalmente  constituídas,  sem  fins  lucrativos,  qualificadas  como  organizações  da

sociedade civil de interesse público, que tenham objetivos sociais semelhantes; e, no

art. 35 (ver alteração estatutária de 20/5/2013), que as atividades de seus diretores,

conselheiros e associados não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.944/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

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

André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.988/2013

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 Mineira Excelência no Esporte, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  26/4/2013  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.988/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira Excelência no Esporte, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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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  (ver  alteração

estatutária de 29/5/2013), no art. 18, que as atividades de seus dirigentes não serão

remuneradas;  e,  no  art.  26,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.988/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.091/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Muzambinho, com sede no

Município de Muzambinho.

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 4.091/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comercial  e  Industrial  de  Muzambinho,  com  sede  no  Município  de

Muzambinho.

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.  46,  que as

atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas.  No  caso  de  extinção  da

entidade,  aplica-se  o  art.  61  do  Código  Civil,  que  estabelece  que  o  patrimônio

remanescente  seja  destinado  a  instituição  municipal,  estadual  ou  federal  de  fins

idênticos ou semelhantes aos da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.091/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.144/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquínio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica em Assistência Social - Abeas

-, com sede no Município de Patos de Minas.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  6/6/2013  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 4.144/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Evangélica em Assistência Social - Abeas -, com sede no
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Município de Patos de Minas.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  14,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros fiscais, fundadores e associados não serão

remuneradas; e, no art. 31, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  com  registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.144/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.267/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária da Construção Civil e Ecologia da Serra

Geral - Accesg -, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  11/7/2013  e  distribuída  às

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

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

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

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

O Projeto de Lei nº 4.267/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Construção Civil e Ecologia da Serra Geral  - Accesg  -,

com sede no Município de Porteirinha.

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.  51,  que,  na

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

assistencial congênere, em plena atividade, juridicamente constituída e registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art.  52, que as atividades de seus

diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, benefícios ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.267/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.275/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária da Serra da Mãe de Deus, com sede no

Município de Vermelho Novo.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  11/7/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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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 4.275/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  da  Serra  da  Mãe  de  Deus,  com  sede  no  Município  de

Vermelho Novo.

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,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,

bonificação ou vantagem; e, no art. 38, que, no caso de dissolução da entidade, seu

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.275/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

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

André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.278/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Shallom, com sede no Município de Iapu.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/7/2013  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 4.278/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Shallom, com sede no Município de Iapu.

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. 42, § 2º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em prol de obras

assistenciais  ou  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública sediada no Município

de Iapu; e, no art. 43, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  dividendos,  bonificações,  participações  ou

vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.278/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.290/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Araxaense de Proteção dos Animais  - Aapa  -,  com

sede no Município de Araxá.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  12/7/2013  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 4.290/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Araxaense de Proteção dos Animais - Aapa -, 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, nos arts. 13, parágrafo

único, e 29, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art.

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

entidade congênere devidamente registrada de acordo com a lei.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.290/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

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

de Castro - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.815/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

realização  de  teste  de  compatibilidade  HLA no  material  coletado  na  doação  de

sangue,  para  posterior  inclusão dos  dados no Registro Nacional  de Doadores  de

Medula Óssea - Redome”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188 combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Foi  apresentado  requerimento  na  reunião  do  dia  2/5/2012,  solicitando  fosse  a

proposição baixada em diligência à Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia

de  Minas  Gerais  - Hemominas  -,  para  que  se  manifestasse  sobre  a  matéria.  A

resposta a essa diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O projeto de lei em exame determina que seja realizado pelo poder público o teste

de histocompatibilidade, denominado de tipagem HLA, no ato da doação de sangue

na  hemorrede  do  Estado,  com  o  envio  dos  dados  para  o  Registro  Nacional  de

Doadores de Medula Óssea - Redome.

O  teste  de  HLA  tem  por  objetivo  determinar  as  características  genéticas

necessárias para a compatibilidade entre o doador e o paciente que necessita de

transplante de medula óssea. O tipo de HLA é cadastrado no Registro Nacional de

Doadores de Medula Óssea, vinculado ao Instituto Nacional do Câncer - Inca.

Nos  termos  do  projeto,  a  realização  do  teste  de  HLA bem  como o  envio  das

informações  ao  Redome  dependerão  de  termo  de  consentimento  escrito  e

devidamente  assinado pelo  doador.  Será  também informado ao doador  que seus

dados  de  compatibilidade  constarão  no  Redome  e  que  isso  não  implicará

obrigatoriedade  de doação,  que  será  consentida  por  ele  somente  quando  houver
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paciente compatível.

Justifica o autor da proposição que o número de pessoas cadastradas no Redome,

que abrange todo o País, está abaixo do necessário para atender satisfatoriamente

aos pacientes que necessitam de um transplante. Objetiva-se, pois,  que a medida

prevista no projeto  de  lei  em análise  aumente  significativamente a quantidade de

pessoas  cadastradas  no  Redome  como  também  as  chances  daqueles  que

necessitam de transplante de encontrar um doador com medula compatível.

De fato, o teste de HLA já é realizado pelo Estado para aqueles que preencham

determinados requisitos para ser doador de medula óssea, como ter entre 18 e 54

anos,  boa  saúde  e  não  apresentar  doenças  como  as  infecciosas  ou  as

hematológicas.  Os  procedimentos  necessários  para  cadastro  como  candidato  à

doação  de  medula  óssea  já  estão  estabelecidos  pela  Fundação  Centro  de

Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas.

De acordo com informações constantes no “site” da Fundação: “[...] os candidatos à

doação cadastram-se em uma das unidades da Hemominas, onde preenchem alguns

documentos e se colhe uma pequena amostra de sangue (5 ml) para que seja feito o

exame de compatibilidade. Somente se houver compatibilidade é que a doação de

medula se dará efetivamente. Pode-se agendar a coleta de amostra nos hemocentros

da  Fundação,  mas  o  prazo  de  agendamento  não  é  uma  decisão  isolada  da

Hemominas e depende,  em primeira  instância,  da disponibilidade dos laboratórios

aptos  a  realizarem  esses  exames  de  alta  especificidade  técnica  e  que  estejam

cadastrados  no Ministério  da Saúde.  Assim  como todos os hemocentros  públicos

brasileiros,  a Fundação atua apenas na orientação junto aos candidatos sobre os

procedimentos para a doação de medula e na coleta das amostras, encaminhando-as

a  esses  laboratórios.  A  partir  desse  momento,  os  hemocentros  não  têm  mais

participação ativa, não recebem os resultados dos exames de HLA para determinação

do 'perfil genético' e não têm acesso ao Cadastro Nacional de Doadores de Medula -

Redome. Cabe ressaltar que tanto o Instituto Nacional do Câncer (ao qual o Redome

se  subordina)  como  o  Ministério  da  Saúde  estão  empenhados  em  ampliar  a

capacidade de realização desses exames laboratoriais. Por sua vez, a Hemominas

também tem se empenhado administrativamente junto ao INCA e ao Ministério para
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que essa ampliação de coletas seja possível”.

Diante do exposto, o que se conclui é que o exame de HLA já é realizado de forma

gratuita  para aqueles  que têm a  intenção de serem doadores.  Assim,  a proposta

contida no projeto de lei em análise teria apenas o objetivo de estimular a doação de

medula  óssea.  Pela  ótica  da  juridicidade,  entendemos  que  tal  medida  é  ação

meramente  administrativa  de  competência  do  Poder  Executivo,  conforme

entendimento diversas vezes reafirmado nesta Comissão. Nesse sentido, pronunciou-

se o Supremo Tribunal Federal, conforme a Decisão de Questão de Ordem suscitada

na Ação Direta  de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ),  que decidiu não

estar sob reserva legal a criação de programa, ressalvados os casos expressamente

previstos na Constituição da República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165,

§§ 1º e 4º.

Além disso, buscando esclarecimentos sobre a matéria, o projeto foi baixado em

diligência à Fundação Hemominas, que se manifestou contrariamente à proposta, em

razão do seu impacto  sobre  a  política  nacional  existente.  De acordo com a  nota

técnica, a demanda natural dos cidadãos pelo cadastro como candidatos à doação é

suficiente para atingir o teto definido pela Portaria do Ministério da Saúde 844/2012,

em razão disso, o projeto acarretaria um excedente no teto anual estabelecido para o

Estado.

Ressaltamos,  por  fim,  que  o  projeto  não  atende  aos  requisitos  de  juridicidade

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF ( Lei Complementar nº 101, de

2000). Ao determinar que o exame seja realizado em qualquer doação de sangue, a

proposta em análise pode acarretar aumento de despesa para o Estado. Conforme

determina  o  art.  16  da  LRF-,  a  criação,  expansão  ou  aperfeiçoamento  de  ação

governamental que acarretem aumento da despesa serão acompanhados de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar

em vigor e nos dois subsequentes;

II  -  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.
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Conclusão

Diante  do  exposto  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.815/2011.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.394/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei  em tela,  de iniciativa da Deputada Ana Maria  Resende,  dispõe

sobre a emissão da segunda via de certidão de nascimento, casamento ou óbito, via

sistema eletrônico, nos cartórios de registro civil do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 23/8/2012, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  obriga  os  cartórios  de  registro  civil  do  Estado  a

disponibilizar  aos  usuários  formulário,  via  sistema  eletrônico,  para  emissão  da

segunda  via  de  certidão  de  nascimento,  casamento  ou  óbito.  O  documento  em

questão será enviado pelo correio, por Sedex ou carta registrada, tendo o usuário,

ainda, a opção de retirá-lo no balcão do cartório escolhido para a emissão.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVI, “a”, determina a gratuidade, para os

reconhecidamente pobres, do registro civil de nascimento e de óbito.

Da mesma forma, a Lei  Federal  nº 9.534,  de 1997,  corrobora a importância da

facilidade de acesso aos registros civis de nascimento e de óbito ao determinar a

isenção do pagamento de emolumentos para as pessoas carentes de recursos no

que concerne a esses atos e às respectivas primeiras certidões.

De igual modo, é entendimento comum que, dentre os direitos de personalidade, a
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garantia  a  uma identidade  reconhecida  oficialmente  mostra-se  imprescindível  não

apenas  para  a  satisfação  do  sentimento  de  pertencimento  ao  meio  social,  como

também para o gozo de direitos fundamentais, tais como educação e saúde.

Entretanto, impende ressaltar algumas questões de ordem técnica.

Em primeiro lugar, a Constituição Federal, em seu art. 236, determina o seguinte:

“Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por

delegação do Poder Público.

§ 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos

notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus

atos pelo Poder Judiciário”.

Extrai-se do dispositivo o entendimento de que os serviços notariais e de registro

são considerados serviços auxiliares à justiça, tanto que a competência para realizar

a fiscalização dos atos concernentes aos serviços cartorários é do Poder Judiciário. É

a interpretação que se confirma pela leitura do art. 103-B, § 4º, III, da Constituição

Federal, que determina ser da competência do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -

o recebimento e o conhecimento de reclamações referentes à prestação dos serviços

auxiliares  à  justiça,  inclusive  os  notariais  e de registro.  Vê-se que a atuação das

serventias  extrajudiciais,  unidades  técnicas  e  administrativas  que  encerram

competências jurídicas, está submetida ao controle do CNJ.

O mesmo texto constitucional, em seu art. 96, I, “b”, estabelece como competência

privativa dos tribunais “organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos

que  lhes  forem  vinculados,  velando  pelo  exercício  da  atividade  correicional

respectiva”.  Assim,  cabe  aos  tribunais  a  regulamentação  dos  órgãos  internos  do

Poder Judiciário e dos serviços auxiliares da justiça.

Conjugando a interpretação dos dispositivos citados, percebe-se que os serviços

notariais  e  de  registro  apenas  podem  ser  objeto  de  normatização  que  implique

organização de sua prestação por instrumentos normativos provenientes do Poder

Judiciário. Tratando-se de lei ordinária, esta deve partir do Presidente do Tribunal de

Justiça  do  respectivo  Estado,  sob  pena  de  inconstitucionalidade  formal  por  vício

subjetivo.

Trata-se de matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal  - STF -, conforme se
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infere  do  trecho  do  Acórdão  da  ADI  nº  3773/SP,  julgada  em  4/3/2009,  a  seguir

transcrito:

“(…) É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as

leis  que  disponham  sobre  serventias  judiciais  e  extrajudiciais  são  de  iniciativa

privativa dos Tribunais de Justiça, a teor do que dispõem as alíneas "b" e "d" do inciso

II do art. 96 da Constituição da República”.

No mesmo sentido é a decisão proferida pelo STF na ADI 2415/ SP, julgada em

22/9/2011.

No  caso  em  análise,  verifica-se  que  o  projeto  de  lei  visa  a  regulamentar  a

organização  do  serviço  notarial.  Assim  sendo  e  considerando  sua  iniciativa

parlamentar, é nítido o vício de inconstitucionalidade que o marca.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.394/2012.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.666/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2012 e encaminhada

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 12/3/2013, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à secretária

de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que informasse esta Casa sobre a

situação  efetiva  do  imóvel  e  se  haveria  algum  óbice  à  transferência  de  domínio

pretendida;  ao  prefeito  municipal  de  Jacutinga,  para  que  manifestasse  sua
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aquiescência ao negócio jurídico pretendido; e ao autor, para que apresentasse cópia

do registro do imóvel.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.666/2012 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Jacutinga  o  imóvel  com  área  de  10.000m²,  situado  na  Via  dos

Ferroviários, Distrito de Sapucaí, nesse município, e registrado sob o nº 5.102, a fls.

31 do Livro 3-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga.

O art. 18 da Constituição Mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Quanto a esse aspecto, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área

será destinada ao funcionamento da Escola Municipal Doutor Milton Campos.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º do projeto prevê que o imóvel retornará 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.

Ressalte-se que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 757/2013, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado de Educação, órgão a que o bem está vinculado, não necessita do imóvel,

reconhecendo a importância da destinação que lhe será dada.

Já o prefeito municipal, por meio do Ofício nº 65/2013, declarou sua concordância

com o negócio jurídico em questão.

Diante  dessas  considerações,  não  há  óbice  à  alienação  do  referido  imóvel  ao

Município de Jacutinga. No entanto, a fim de adequar o texto à técnica legislativa,

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.666/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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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 Jacutinga o

imóvel  com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  na  Via  dos

Ferroviários, Distrito de Sapucaí, nesse município, e registrado sob o nº 5.102, a fls.

31 do Livro 3-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga.”.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

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

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 615/2011

Comissão de Minas e Energia

Relatório

De  autoria  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  Projeto  de  Lei  n°  615/2011

estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de desenvolvimento do

setor de petróleo e de gás natural no âmbito do Estado.

Aprovado no primeiro turno na forma original, retorna agora o projeto a este órgão

colegiado  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XVIII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  estabelece  um  conjunto  de  diretrizes,  objetivos  e

atribuições  para  nortear  o  poder  público  na  formulação  da  política  de

desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural no âmbito do Estado.

A matéria foi aprovada no 1º turno na forma original, tendo sido referendada por

parte da  Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que, em resposta a

diligência formulada por esta comissão, considerou o projeto alinhado com a posição

do Executivo sobre o tema.

Considerando a eminente expansão da cadeia produtiva de petróleo e gás no País

e  seus  desdobramentos  no  Estado  de  Minas  Gerais,  somos  pela  aprovação  da

proposição na forma proposta.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
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615/2011 na forma proposta .

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Tiago Ulisses, Presidente e relator - Duarte Bechir - Juarez Távora.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

31/2012

Comissão Especial

Relatório

De autoria de 27 deputados e tendo como primeiro signatário o deputado Dalmo

Ribeiro Silva, a Proposta de Emenda à Constituição nº 31/2012 acrescenta o art. 244-

A à Constituição do Estado.

Aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna a esta

Comissão Especial para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido,  conforme determina o § 1º  do art.  189 do

Diploma Procedimental.

Fundamentação

A proposta de emenda à Constituição sob análise objetiva acrescentar o art. 244-A

à Constituição Estadual, com o fim de tornar dever do Estado a execução de ações

que  proporcionem  melhoria  nas  condições  da  população  no  que  se  refere  à

acessibilidade e à mobilidade urbanas.

Como salientou o parecer aprovado em 1º turno: “A mobilidade urbana pode ser

definida  como  um  conjunto  de  políticas  públicas  de  transporte,  trânsito  e  uso  e

ocupação do solo e tem como objetivo proporcionar o acesso amplo e democrático ao

espaço urbano, priorizando os modos de transporte coletivo e os não motorizados, de

forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. Já a acessibilidade compreende a

facilidade  disponibilizada  às  pessoas  que  possibilite  a  todos  autonomia  nos

deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor”.

O Brasil é um país essencialmente urbano; segundo dados do IBGE, 85,29% da

população vive nas cidades. Entretanto, essas cidades possuem graves problemas,

como congestionamentos, transporte público deficiente, poluição e outros tantos que

decorrem da falta de planejamento. Dessa maneira, planejar os ambientes urbanos e
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garantir uma melhor circulação das pessoas e seus bens é medida que se impõe a

fim de que o Estado possa assegurar uma melhor qualidade de vida à população.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, deve-se ressaltar que os arts. 182 e 183,

com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e

garantir  o  bem-estar  de  seus  habitantes,  determinam  que  a  política  de

desenvolvimento  urbano  deverá  ser  executada  pelo  poder  público  municipal,

conforme diretrizes fixadas em lei. Dessa forma, fixadas as diretrizes pela legislação

federal, o principal instrumento legal para viabilizar tal política são os planos diretores,

a serem aprovados pelas respectivas câmaras municipais. Destaque-se que, além do

disposto nos mencionados arts. 182 e 183 da Carta Federal, o art. 21, XX, do mesmo

diploma, confere à União a competência para elaborar e executar planos nacionais e

regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.

Com respaldo nos mencionados dispositivos constitucionais, o Congresso Nacional

editou a Lei Federal nº 10.257, de 2001, denominada Estatuto das Cidades, e a Lei

Federal nº 12.587, de 2012, que estabelece normas de ordem pública e interesse

social  para  regular  o  uso  da  propriedade  urbana  em  prol  do  bem  coletivo,  da

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Nos termos do art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 10.257, de 2001, as cidades com

mais de quinhentos mil habitantes deverão elaborar um plano de transporte urbano

integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Por sua vez, a Lei Federal

nº 12.587, de 2012, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana,

que é o instrumento de desenvolvimento urbano previsto na Constituição Federal,

tendo por objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria

da acessibilidade e mobilidade das pessoas e de cargas no território dos municípios.

Como  ficou  consignado  em  primeiro  turno,  não  existe  óbice  de  natureza

constitucional ou legal que impeça a regular tramitação da proposição sob análise.

Embora  a  competência  para  disciplinar  e  executar  políticas  de  mobilidade  e

acessibilidade sejam, predominantemente, da União e dos municípios, a Constituição

do Estado, no § 1º do art. 244, na sessão dedicada à política urbana, estabelece que

as atividades e os serviços a cargo do Estado e de suas entidades da administração

indireta, no âmbito urbano, serão articulados com os municípios, visando harmonizar
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e  racionalizar  a  execução  das  diretrizes  do  respectivo  plano diretor,  em favor  do

objetivo comum de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e

de garantir o bem-estar de seus habitantes. Nesse panorama insere-se a proposta de

emenda à Constituição sob análise.

Por fim, julgamos que as alterações promovidas pelo Substitutivo nº 1, apresentado

em 1º turno, corrigiu as imperfeições da proposta original.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  opinamos  pela  aprovação  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 31/2012, no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/2012

(Redação do Vencido)

Dá nova redação ao § 1º do art. 244 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  - O § 1º  do art.  244 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“ Art. 244 - (…)

§  1º  - As  atividades  e  serviços  a  cargo  do  Estado  e  de  suas  entidades  de

administração indireta, no âmbito urbano, serão articulados com os do Municípios,

visando  harmonizar  e  racionalizar  a  execução  das  diretrizes  do  respectivo  plano

diretor, em favor do objetivo comum de ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais  da  cidade,  de  garantir  o  bem-estar  de  seus  habitantes  e  de  proporcionar

melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à

mobilidade, observada a inclusão social das pessoas com deficiência e a busca pela

equidade no uso do espaço público.”.

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

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Glaycon Franco, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.839/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.839/2013, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santo Antônio
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de Aricanduva, com sede no Município de Aricanduva, 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° 3.839/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Santo Antônio de Aricanduva, com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Santo Antônio de Aricanduva, com sede no Município de Aricanduva.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.911/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.911/2013,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação da Escola Família Agroecológica de Araçuaí

- Aefaaraçuaí -, com sede no Município de Araçuaí, 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° 3.911/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Escola  Família  Agroecológica  de

Araçuaí - Aefaaraçuaí -, com sede no Município de Araçuaí.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Escola  Família

Agroecológica de Araçuaí - Aefaaraçuaí -, com sede no Município de Araçuaí.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.013/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.013/2013,  de  autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Resgatar,  com  sede  no  Município  de

Bonfim, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.013/2013

Declara de  utilidade pública  a  Associação Resgatar,  com sede no Município  de

Bonfim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1°  - Fica declarada de utilidade pública a Associação Resgatar, com sede no

Município de Bonfim.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.036/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.036/2013, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Recuperação  de  Alcoólatras  de  Campo
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Florido  - Cerea -, com sede no Município de Campo Florido, 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° 4.036/2013

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras de Campo

Florido - Cerea -, com sede no Município de Campo Florido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras

de Campo Florido - Cerea -, com sede no Município de Campo Florido.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.082/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.082/2013, de autoria do Deputado Antônio Lerin, que declara

de  utilidade  pública  o  Centro  de  Reabilitação  do  Dependente  Químico  Novo

Horizonte, 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.

PROJETO DE LEI N° 4.082/2013

Declara de utilidade pública o Centro de Reabilitação do Dependente Químico Novo

Horizonte, com sede no Município de Uberaba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Reabilitação  do

Dependente Químico Novo Horizonte, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa  -  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/8/2013, a seguinte comunicação:

Do  deputado  Bosco  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Querubina  Gomes

Borges, ocorrido em 5/8/2013, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2013

ATAS

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/8/2013

Presidência dos deputados João Leite e Doutor Wilson Batista

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.385 e 4.386/2013 - Requerimentos nºs 5.305 a

5.325/2013 - Comunicações: Comunicação do deputado Hely Tarqüínio - Oradores

Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Sargento  Rodrigues,  André

Quintão e Rogério Correia - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Dilzon Melo - Neider Moreira - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira

- João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Mário

Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Vanderlei

Miranda.

Abertura

O  presidente  (deputado  João  Leite)  -  Às  14h15min,  a  lista  de  comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata
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- O deputado Doutor Wilson Batista, 2º-secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Luiz Henrique, 1º-secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, gerente regional da CEF (3), notificando crédito

de  recursos  financeiros  em  favor  deste  estado.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso

XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Marx Fernandes dos Santos,  gerente regional da CEF, dando ciência de

termo de rescisão do contrato que menciona, firmado com a Secretaria de Turismo. (-

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

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

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.385/2013

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Integração UDR, com sede no

Município de Nanuque.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Integração UDR,

com sede no Município de Nanuque.

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

Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2013.

Jayro Lessa

Justificação:  O Centro Comunitário  Integração UDR,  com sede no Município  de

Nanuque, é uma entidade civil sem fins lucrativos, partidários ou religiosos e tem por

objetivo a promoção do bem-estar social,  agindo principalmente junto aos poderes

públicos.
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Assim,  como disposto  em seu estatuto  social,  o  Centro  Comunitário  Integração

UDR,  além  dos  objetivos  acima  listados,  também  atua  na  defesa  de  todos  e

quaisquer interesses comunitários, organiza e promove atividades laborativas, dentre

outros, prestando assim serviços de reconhecido interesse público.

Ademais,  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  maio  de  2002,  a  referida

entidade  cumpre  todos  os  requisitos  exigidos  por  lei,  pelo  que  faz  jus  ao  título

declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.386/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  da  Comunidade  da  Execução  Penal  -

CCEP -, com sede no Município de Cláudio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  o  Conselho  da  Comunidade  da

Execução Penal - CCEP -, com sede no Município de Cláudio.

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

Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: O Conselho da Comunidade da Execução Penal - CCEP -, com sede

no Município de Cláudio, é uma entidade civil  sem fins lucrativos. Tem entre suas

finalidades visitar o estabelecimento penal existente na Comarca, entrevistar presos,

apresentar relatórios mensais ao juiz da execução Penal e ao conselho penitenciário,

entre outras.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
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proposição.

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

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

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.305/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Rádio Vertical FM, do Município de Arcos, pelos cinco

anos de fundação.

Nº 5.306/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Francisco Neto, colunista social do "Diário do Aço",

pelos 25 anos de trabalho.

Nº 5.307/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Saulo Barbosa, jornalista do jornal "Hoje em Dia",

pela matéria intitulada "Salve a Rede Minas", publicada em 8/8/2013.

Nº  5.308/2013,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Diretoria-Geral  do  DER-MG  pedido  de  providências  para  a

pavimentação da estrada que liga a sede do Município de Belo Oriente ao Distrito de

Bom Jesus do Bagre.

Nº  5.309/2013,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  Regional  do  Dnit  pedido  de  providências  para

recuperação e ampliação da iluminação do trevo da BR-381 em Belo Oriente, próximo

à empresa Cenibra. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 5.310/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Paulo  Abi-Ackel,  deputado  federal,  pela  sua

indicação  na  lista,  elaborada  pelo  Departamento  Intersindical  de  Assessoria

Parlamentar, de parlamentares que se destacam.

Nº 5.311/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Odair Cunha, deputado federal, pela sua indicação

na lista,  elaborada pelo Departamento Intersindical  de Assessoria Parlamentar,  de

parlamentares que se destacam.

Nº 5.312/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com o Sr. Aécio Neves, senador, pela sua indicação na lista

do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar - Diap.

Nº 5.313/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Lincoln  Portela,  deputado  federal,  pela  sua

indicação na lista do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar - Diap.

Nº 5.314/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar

-  Diap  -  pela  20ª  edição  da  publicação  "Cabeças  do  Congresso  Nacional".  (-

Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.315/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos

anais da Casa da matéria jornalística intitulada "Salve a Rede Minas”, publicada no

jornal "Hoje em Dia"em 8/8/2013. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.316/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  29º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação, no Município de Poços de Caldas, que prendeu os envolvidos

em  assalto  a  uma  joalheria  da  cidade,  apreendeu  armas,  um  veículo  furtado  e

recuperou  as  joias,  objeto  do  delito;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da

PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa

pelo relevante serviço prestado.

Nº 5.317/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares da 1ª Companhia de Missões Especiais da

Polícia Militar que atuaram na operação, no Município de Contagem, que em rápida

ação policial, conseguiram recuperar o veículo, objeto do roubo; e seja encaminhado

ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 5.318/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  36º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação em Vespasiano, que prendeu os envolvidos do esquema de

furto  de  fios  de  cobre  de  uma  empresa  de  telefonia;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado.
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Nº 5.319/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes do 30º Batalhão

de Polícia Militar,  pela atuação em operações que resultaram na apreensão de 50

armas de fogo neste ano, em Januária; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências para que seja concedida recompensa aos militares

pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.320/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  integrantes  da  22ª  Cia.

Independente de Polícia Militar,  pela  atuação na operação que apreendeu armas,

munições, balança de precisão, 8kg de maconha e outras drogas, em Caratinga; e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que

seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade.

Nº 5.321/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na Delegacia Adjunta de

Crimes  contra  o Patrimônio,  Tóxicos e Entorpecentes,  pela atuação na Operação

Presença, em Patos de Minas, a qual prendeu 15 pessoas suspeitas de tráfico de

drogas, homicídios e porte ilegal de armas.

Nº 5.322/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes do 26º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação na maior  apreensão de  munições  já  ocorrida  em

Itabira,  tendo  sido  apreendidos  cerca  de  400  cartuchos;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  de  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida

recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.323/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes da 20ª Cia. de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência que apreendeu, em Muzambinho, 112kg de

maconha e localizou quatro veículos roubados; e seja encaminhado ao Comando-

Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida recompensa aos

militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.324/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com o 1º-Sgt. PM Gilmar Moura Bretas, da 146ª Cia. de Polícia Militar

Especial, que em ato heroico salvou a vida de uma senhora que estava prestes a

pular de ponte no Rio Pomba; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido de providências para que seja concedida recompensa ao militar pelo relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 5.325/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 7ª Delegacia

Especializada de Homicídios, pela prisão de três homens suspeitos de matar quatro

pessoas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de

Segurança Pública.)

Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Hely Tarqüínio.

Oradores Inscritos

O Presidente – Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.

O  deputado  Carlos  Pimenta*  -  Exmo.  Sr.  Presidente,  companheiro  e  amigo

deputado João Leite,  deputados presentes, boa tarde. De maneira especial, quero

cumprimentar a população do nosso estado,  principalmente a do Norte de Minas,

para a qual vou dirigir o meu pronunciamento nesta tarde.

Queria inicialmente, Sr. Presidente, relatar um fato que aconteceu comigo hoje pela

manhã, que retrata fielmente o que está acontecendo com as prefeituras do nosso

estado e do nosso país.

Meu caro deputado João Leite, recebi o prefeito de uma cidade do Norte de Minas,

mas não vou dizer que foi com prazer, porque o assunto é muito grave. A cidade que

ele administra é pequena e possui pouco mais de 8 mil habitantes, 0,6 do FPM e está

passando por todas as dificuldades. Esse prefeito me relatou que estaria disposto a

renunciar, a abrir mão do seu mandato, por completa impossibilidade de exercer suas

funções  de  prefeito.  Ele  me  disse  que,  nos  últimos  quatro  meses,  o  município

sobrevive  praticamente  às  custas  do  FPM,  computando  todas  as  suas  receitas,

porque  não  tem  o  ICMS.  Todos  os  repasses  de  recursos  que  aconteceram  nos

últimos meses o INSS fez com que ficassem retidos na fonte, sequestrando, pelo

menos,  30%  da  receita  do  município.  No  último  repasse,  ele  teria  recebido



572
____________________________________________________________________________

R$150.000,00 e o INSS reteve R$115.000,00, ou seja, mais de 80% dos recursos. Ele

me  falou:  "Não  sei  como  vou  fazer  para  administrar  o  meu  município.  Tenho

obrigações,  sou fiscalizado diuturnamente pela câmara municipal,  pelo Tribunal de

Contas, pelo Ministério Público e pela população". Ele não teve condições sequer de

repassar o que sobrou da parcela constitucional à câmara municipal. Ele me mostrou

os números e trouxe à tona o que verdadeiramente estava acontecendo.

Esse  fato,  deputado  Glycon,  na  verdade  é  apenas  a  pontinha  do  iceberg,

relativamente ao que está acontecendo efetivamente nas prefeituras do nosso país.

Elas  estão  literalmente  quebradas,  mas  com  obrigações  constitucionais  e

compromissos na área da saúde, da educação, de custeio, de manutenção tem de

adquirir alimentos para a merenda escolar, de distribuir remédios, de pagar médicos e

dentistas, enfim, de manter a sua estrutura, a sua folha. Ela não está conseguindo

sequer receber os repasses constitucionais do FPM.

O pior é que a presidenta do nosso país, a Sra. Dilma Rousseff, que teve o apoio

absoluto e incondicional do meu partido, o PDT, editou uma medida provisória. Ela

chama à mesa de negociação os prefeitos para renegociarem as dívidas do INSS.

Parece  que  as  determinações,  as  medidas  e  as  ações  dela  não  estão  sendo

cumpridas pelos órgãos do próprio governo e pela Justiça.  Enfim, elas não estão

sendo cumpridas.

Esse  prefeito,  há  pouco  mais  de  três  meses,  renegociou  todas  as  dívidas  do

município,  que aliás  não  eram dele,  mas  de  gestões  anteriores,  não  só  de  uma

administração, mas de duas, três, quatro administrações passadas.

Ele renegociou a dívida do município. Ela seria paga em 240 meses, o que perfazia

um total de R$17.000,00 por mês, muito acima das condições de endividamento do

seu município. Mesmo com a renegociação, com a estabilização, vamos dizer assim,

das  suas  dívidas,  ele  teve  vários  sequestros  de  R$50.000,00,  R$80.000,00,

R$40.000,00, e o último culminou na retenção de R$115.000,00 de uma parcela de

R$140.000,00.

Entendo, caro presidente, que é chegada a hora de nós, parlamentares desta Casa,

entendermos essa mágica, essa matemática do INSS. Por um lado, ele quer receber

o que é devido - e com razão; por outro lado, tem de obedecer às renegociações, aos
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contratos  firmados  com a  prefeitura  e,  mais  do  que isso,  tem de prestar  socorro

urgente e imediato às prefeituras do nosso país que estão literalmente quebradas,

inadimplentes,  sem  condições  de  tocar  suas  ações  administrativas.  A  minha

exposição nesta tarde mostra claramente que, se por um lado, o governo federal está

tendo dificuldades - se é que as tem -, por outro, é importante que possamos realizar

algumas ações em favor das prefeituras do nosso país.

Quero dizer às pessoas que aqui estão que se cogitou encerrar esta reunião. Para

que isso não acontecesse, estamos usando este tempo. Em meu nome e em nome

do meu partido, o PDT, estamos aqui para que esta reunião não seja encerrada. Se

querem entender ou não...

Sr. Presidente, peço que o meu tempo seja computado.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Peço aos companheiros da Polícia

Civil que...

Quero dirigir a palavra ao Denilson.

Deputado Carlos Pimenta, os companheiros da polícia não estão querendo ouvir o

que temos a falar. Vou esclarecer o que vai acontecer.

O deputado Carlos Pimenta* - Só um minuto. Presidente, estamos aqui... Se vocês

não querem que a reunião continue, não continuará. Nós estamos aqui hoje... Calma.

Alguém está vaiando com desconhecimento de causa. Estamos aqui hoje tentando

assegurar a realização desta reunião. Se vocês não querem, dou por encerrado meu

pronunciamento,  Sr.  Presidente.  Vou  pedir  recomposição  de  quórum  para

encerramento da reunião. É isso o que vocês querem?

Encerro o meu pronunciamento nesta tarde, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Doutor Wilson Batista) - Respeitamos a manifestação de

todos,  mas  solicitamos  que  compreendam  que  há  oradores  inscritos.  Se  não  for

possível  ouvi-los,  teremos  de  encerrar  a  reunião.  Com  a  palavra,  o  deputado

Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, antes de tratar do assunto que me

traz aqui, quero dirigir algumas palavras aos companheiros da Polícia Civil. Se vocês

não nos deixarem esclarecer...
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Quero esclarecer isso. Gostaria que vocês nos dessem 3 minutos. O Denílson, o

Toninho e o Zé Maria, que nos acompanham há mais tempo, sabem perfeitamente o

que vou dizer. Vocês estão vaiando exatamente os deputados que abriram a reunião

para recebê-los. Este é o primeiro aspecto que vocês precisam entender.  Os que

estão aqui não podem responder pelos que não estão. Estamos cumprindo nosso

papel. Temos aqui os deputados Cabo Júlio, Rogério Correia, Sargento Rodrigues,

Carlos  Pimenta,  Luiz  Henrique,  Glaycon  Franco  e  Doutor  Wilson  Batista.  São

exatamente esses os parlamentares que permitiram a abertura desta reunião. Se ela

não tivesse sido aberta, as portas já estariam fechadas.

Pedi  3  minutos.  Se  vocês  continuarem  se  manifestando  dessa  maneira,  o

Presidente encerrará a reunião. Aí, vocês se manifestarão a quem? Nem aos próprios

deputados que aqui estão. Então, é preciso que compreendam o funcionamento do

Legislativo.  O  projeto  de  vocês,  o  PLC  nº  23,  não  está  em  Plenário,  e  sim  na

Comissão de Administração Pública. Hoje mesmo, disse ao Denílson, ao Toninho e ao

Zé Maria que o projeto tem alguns pontos conflitantes entre as próprias carreiras.

Não acabou. Se vocês me deixarem falar, provarei que não acabou. Mas, se não

deixarem,  o  presidente  encerrará  a  reunião.  Estou  avisando.  Não  é  possível  um

deputado  se  pronunciar  com  essa  interferência.  Disse  e  repito:  quem  alertou  o

Denílson, o Zé Maria e o Toninho de que os delegados estavam retirando dinheiro de

vocês no próprio projeto fui eu. Ele quer remeter a regulamentação de gratificação de

carga horária e outros aspectos consolidados em lei para o conselho superior.

Cada  um  que  está  aqui  não  conhece  o  Substitutivo  nº  1;  ainda  há  pontos

conflitantes. Mas não é esse assunto que viemos aqui trazer a vocês. O assunto que

trago aqui é... Companheiro, deixe-me explicar uma coisa. O mais engraçado é que,

quando  este  deputado  aprovou  a  Emenda  Constitucional  nº  77,  reduzindo  a

aposentadoria  de  35  para  30  anos,  ele  era  companheiro.  Não  tinha  lei.  A  Lei

Complementar  nº  51,  de  1995,  havia  sido  julgada  inconstitucional  pelo  Supremo.

Quando  este  deputado  aprovou  aqui  a  carreira  dos  delegados,  ele  também  era

companheiro. Quando este deputado aprovou a lei que garantiu a pensão integral dos

pensionistas da Polícia Civil, aí este deputado passou a ser companheiro. Quando

este deputado aprovou a emenda que garantiu a aposentadoria das mulheres aos 25
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anos, este deputado era companheiro. Então, vocês estão cobrando dos deputados

errados. É preciso que compreendam que, se vocês continuarem interferindo, não

teremos o horário do pinga-fogo. Aqui não será votado projeto algum, pois não há

quórum para votar a pauta.

Os companheiros precisam entender que quem está aqui está cumprindo o seu

papel, e quem não está é que não cumpre. Então, não são os deputados aqui que

precisam ser vaiados. É preciso que vocês compreendam isso. Não entendi.

Faço votos de que toda a Polícia Civil venha para cá. Ela precisa conhecer o que

tem no teor do projeto por inteiro. Em um primeiro momento, havia uma série de

imperfeições para as quais este deputado alertou. Agora, se vocês querem apoio de

cada deputado que está aqui na tramitação do PLC, não é vaiando este deputado,

não é desse jeito. Peço a compreensão de vocês. O Denílson e o Toninho sabem

perfeitamente como é que funciona esta Casa. É necessário que o sindicato também

passe isso aos demais companheiros.

Sr. Presidente, feitos esses esclarecimentos, quero dizer que estou protocolando

aqui a CPI para investigar a farra dos salários do Tribunal de Justiça Militar. Estamos

protocolando a CPI com 29 assinaturas - precisaria de 26. Hoje, na parte da manhã,

na Comissão de Direitos Humanos, fizemos uma denúncia da farra das diárias do

Ministério  Público, que está recebendo diárias para fazer júri  em Contagem, Nova

Lima e Sabará. Olha, Deputado Rogério Correia, V. Exa. estava ao meu lado na hora

que fiz a denúncia. Não são quantias insignificantes. Promotores que se dizem os

arautos da moralidade estão recebendo R$5.000,00 para ir aos Municípios de Sabará

e  Nova  Lima.  Se essa diária  fosse na Polícia  Civil  ou  na  Polícia  Militar,  haveria

necessidade de se percorrer, no mínimo, 50km e passar por mais de 6 ou 12 horas

em outro município. Lá no Ministério Público não há isso. Contagem está a 14km de

Belo Horizonte, e o promotor fez 14 viagens a essa cidade - ele entende que seja

uma viagem - e recebeu R$4.000,00 de diária.

Fizemos a denúncia: estou protocolando, neste momento, a CPI para investigar a

farra de salários e as diárias do Tribunal de Justiça Militar, porque não precisamos

desse tribunal. Não há tribunal para julgar policiais civis, então não precisamos de

tribunal para julgar policial e bombeiro militar. Temos de acabar com o tribunal. Já
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apresentamos a PEC nº 56 para extingui-lo; ela tem 35 assinaturas. Esperamos que

esta Casa prossiga na instalação da CPI em desfavor do Tribunal de Justiça Militar.

Quero aqui dizer aos companheiros da Polícia Civil que sou membro da Comissão

de Administração Pública - estou lá para ajudar o projeto a tramitar  - e sou vice-

presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  por  onde  o  PLC nº  23  passará.

Estamos prontos para ajudar a Polícia Civil a aprovar sua lei orgânica, que chegou a

esta Casa em fevereiro de 2012. Portanto, ela precisa ser aprovada.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Obrigado. Em primeiro lugar, tenho dito, ao

longo do tempo, que o Estado tem uma dívida histórica com a Polícia Civil, e isso é

fato.  Não,  gente,  vou  chegar  lá.  E  também  com  a  educação  -  trataremos  disso

quando o deputado Rogério Correia falar. Estou dizendo isso porque sempre brigo,

tenho uma cobrança dentro de casa, sou casado com uma policial civil e conheço

toda essa realidade.

Façamos uma comparação entre o Hospital da Polícia Militar e o porão que é o

Hospital da Polícia Civil; os quartéis da Polícia Militar e as delegacias da Polícia Civil.

Certa vez minha esposa foi chamada, deputado Sargento Rodrigues, na corregedoria

para explicar porque ela tinha mil inquéritos parados. Ela disse: “Tenho mil inquéritos,

um  escrivão,  três  investigadores,  eu,  de  delegada,  e  cada  dia  recebo  mais  30

inquéritos. É humanamente impossível resolver isso”.

Preciso dar uma notícia: a lei orgânica de vocês ainda não está pronta para entrar

em Plenário. A informação que tenho do governo agora é que o deputado Gustavo

Corrêa esteve, por cerca de 4 horas, reunido com vocês para tentar ajustar os pontos

para  colocarmos  o  projeto  para  ser  votado  em  Plenário.  Eu  estava  junto  com  o

Toninho, o Denilson e liguei para o deputado Dinis Pinheiro, presidente, para que ele

colocasse em pauta já na terça-feira. Ele disse: “Deputado Cabo Júlio, ainda precisa

ser votado na comissão em que o deputado Gustavo, presidente, também é o relator”.

Precisamos ter muito claro: por que a lei orgânica demorou a ser votada? Porque,

como o deputado Sargento Rodrigues disse, havia alguns conflitos internos, conflitos

de delegados - e eles já foram sanados. Estou explicando o que aconteceu.

O deputado Sargento Rodrigues* - Mas havia.

O  deputado  Cabo  Júlio  (em  aparte)*  -  Sim,  havia.  Recebíamos  delegados  no
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gabinete...

O deputado Sargento Rodrigues* - Peritos.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Peritos, escrivães. O delegado dizendo que o

perito ganha mais que o delegado, o perito dizendo que ganha mais porque tem a

insalubridade.  Tínhamos  um  conflito  interno,  já  sanado,  entre  escrivães  e

investigadores.  Acho  que  é  um  ponto  para  o  Sindpol  e  para  o  sindicato,  que

conseguiram juntar  todos.  Cada um de vocês  abriu  mão de algumas  coisas  que

queriam e criaram uma grande solução para isso.  Parabéns a vocês que criaram

internamente essa solução.

Mas é preciso que seja votado na comissão para estar pronto para o Plenário. Acho

que todos querem votar, estamos aqui para isso, acho que é interesse de todos. A

Polícia  Civil  precisa  voltar  à  normalidade;  precisamos  disso,  precisa  haver  um

avanço. Temos uma lei que tem mais de 40 anos. Estou dizendo isso porque acho

que a Assembleia, na semana que vem, vota, e resolveremos de uma vez. É preciso

tentar, no mínimo, o resgate da Polícia Civil, que tem sido, ao longo dos anos, o primo

pobre da segurança pública.

Parabéns, deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Quero, presidente, já que concedi um aparte,

finalizar.

O  projeto  precisa  passar  pelas  Comissões  de  Administração  Pública  e  de

Segurança Pública. Após, ele vem a Plenário em primeiro turno.

Quando o projeto chega em Plenário, é o momento da grande mobilização, porque,

com  as  galerias  lotadas,  vocês  vão  exercer  pressão,  pressão  acima  de  tudo

democrática, para que o projeto possa ser votado. Inclusive, dessa maneira, vocês

poderão exercer pressão para que os deputados saiam dos gabinetes e venham ao

Plenário votar a matéria. É para isso que funciona a pressão. Estou falando para os

policiais civis. Os servidores da educação têm outras demandas que não são essas.

Os policiais civis querem a aprovação do PLC 23.

Quero agora fazer um apelo aos companheiros e às companheiras. Os deputados

que aqui se encontram estão cumprindo o seu dever, o seu papel, não estão fazendo

favor. Nós não podemos ficar prejudicados pelos outros que não vieram. Eu estou
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aqui todos os dias. Então, se o deputado não veio para votar o projeto que está aqui,

não é culpa dos que estão presentes.

Presidente, pelo fato de estar com a voz ruim, rouco, encerro a minha participação

na tribuna e vamos deixar falar o outro orador inscrito.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O  deputado  André  Quintão*  -  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  trabalhadores,

servidores da educação, da Polícia Civil, do Sistema de Defesa Social do Estado de

Minas Gerais,  eu  havia  me inscrito  hoje para abordar  um assunto relacionado às

emendas, à execução orçamentária e ao PPA, pois ontem acompanhei o debate do

deputado  Rogério  Correia  e  do  deputado  Duarte  Bechir  sobre  as  questões

orçamentárias. Mas, em respeito às galerias, à Polícia Civil e aos trabalhadores da

educação aqui presentes, não posso deixar de entrar nesse outro assunto.

Um  dos  recados  que  as  últimas  mobilizações  mostraram  em  nosso  país  é

exatamente que o Poder Legislativo tem de estar mais atento, mais sintonizado e

mais conectado com as vozes das ruas. Então, nesse sentido, gostaria de abordar

estes dois assuntos: a Lei Orgânica da Polícia Civil e a questão da educação.

Em relação à Lei Orgânica da Polícia Civil, é lógico que temos consciência de que,

quando um projeto chega à Assembleia, às vezes existem divergências, polêmicas,

contradições entre segmentos e até entre os trabalhadores. Mas uma coisa aprendi

nesses anos em que estou na Assembleia. Principalmente numa Assembleia onde a

maioria dos deputados e deputadas é da base de governo. Quando o governo quer,

quando ele se empenha, quando ele de fato quer resolver a situação, ele acelera e

aprova os projetos do Plenário.

Gostaria de dizer que esses conflitos, essas contradições, essas dúvidas merecem

uma abordagem mais criteriosa e com mais empenho por parte do governo. Acho

grave essa situação e aqui tenho liberdade de dizer. Sou um representante, sou de

Minas Gerais e, portanto, tenho de defender tanto a Polícia Militar quanto a Polícia

Civil, mas não tenho vinculação orgânica com nenhuma das duas polícias.

Agora há uma reclamação subliminar, um sentimento subjetivo e objetivo de que

está  havendo tratamento diferenciado,  que determinadas questões, para a  Polícia
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Militar,  têm determinada tramitação,  para a Polícia Civil,  outra.  Não vou entrar no

mérito  dessa  comparação,  até  porque,  Deputado  Rogério  Correia,  estamos

comparando qual está pior. Temos de ter é um sonho, um objetivo, o ideal de termos

um  sistema  de  defesa  social  eficaz,  preventivo,  que  garanta  segurança,  direitos

humanos e condições de reintegração daqueles  que,  por  algum motivo,  entraram

nesse sistema. Agora, se há um projeto que sabemos que é muito importante, que é

determinante, estratégico para o bom funcionamento do sistema de defesa social, é

óbvio  que  precisamos  somar  esforços  para  agilizar  a  tramitação.  Quando  a

Assembleia Legislativa, quando o governo,  quando a maioria quer,  esses projetos

andam. Até queria aqui cobrar que alguns outros projetos tivessem também o mesmo

tratamento.  Eu  e  o  deputado  Rogério  Correia  temos  projetos  de  preservação

ambiental para não deixar as mineradoras tomarem conta do Estado da forma como

querem,  acabando  com  nascentes,  com  comunidades  quilombolas,  com  a

preservação ambiental, interferindo no microclima, arrebentando pequenas e médias

cidades atingidas pela mineração. Esses projetos estão em ritmo de tartaruga nesta

Casa. Aqueles outros que já tratam de liberar, de flexibilizar, andam muito rápido.

Temos, então, de ter isonomia no processo de tramitação dos projetos. Precisamos

do empenho de todos, deputadas e deputados, das lideranças, do próprio governo,

precisamos acertar uma pauta conjugada para que esses projetos também tenham no

Plenário a mesma atenção de outros. Então, sugiro ao nosso líder, deputado Paulo

Guedes,  juntamente  com  outros  líderes  de  outros  partidos,  estabelecermos  uma

agenda, neste segundo semestre, equilibrada, que atenda a todos os interesses, que,

no limite, se resolvam neste Plenário,  mas que não seja ditada essa agenda pelo

seguinte ritmo: o que interessa ao governo entra na pauta, o que não interessa não

entra. Esse não é o caminho mais adequado de uma casa legislativa. Eu precisava

fazer essa ponderação.

No caso específico da educação, que o deputado Rogério Correia vai abordar daqui

a  alguns  minutos,  sabemos  também  que  há  passivos,  pontos  que  precisam  ser

equacionados. Essa questão de piso e de subsídios, sabemos, cria distorções. O piso

tem um critério; subsídio, outro. É quase aquela corrida atrás do prejuízo do piso, e

ele não ser cumprido.
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O congelamento da carreira é outra questão, bem como as temáticas de conteúdo

da política de educação. Eu estava, deputado Rogério Correia, nesse mês de julho,

discutindo metas da política de assistência intrinsecamente relacionadas a uma ação

intersetorial com a área de educação. Por exemplo, temos hoje metas pactuadas de

acompanhamento na assistência de famílias. Há crianças e jovens que hoje estão na

rota da evasão escolar. São aquelas que vão ser capturadas pelo tráfico de drogas,

para as quais, depois, a comunidade vai pedir centro de internação e, ao virar adulto,

presídio e penitenciária. Muitas vezes aqueles recursos que os governos deixam de

investir no ensino infantil e fundamental, no médio, na escola de tempo integral, na

valorização dos trabalhadores, é o recurso que o governo do Estado, depois, vai ter

de gastar para construir  mais presídio, mais penitenciária,  contratar  mais pessoas

para o sistema prisional.

Temos, pois, de inverter essa lógica, de fazer esse trabalho de política pública de

base para garantir qualidade na educação, valorização e condição de trabalho para

os servidores da educação, apoio sociofamiliar para as famílias. Eu mesmo, há anos,

discuto  que  temos  de  integrar  o  acompanhamento  sociofamiliar  do  Centro  de

Referência da Assistência Social - Cras - com assistentes sociais, com psicólogos,

com aquelas famílias cujas crianças e jovens, lá nas escolas, estão no mundo das

drogas.

Há meninas com gravidezes precoces, muitos jovens estão no trabalho infantil, com

rendimento  insuficiente.  E  o  professor,  o  trabalhador  da  educação  está

sobrecarregado e desvalorizado. Ele não tem condições nem ambiência para fazer

esse acompanhamento social.

Temos de discutir esses trabalhos de base. Não adianta somente discutir segurança

pública  sob  a  lógica  da  punição.  Temos  de  discutir  políticas  preventivas.  E  isso

significa discutir  mais investimento na base, mais investimento na educação, mais

investimento na assistência social, na política de segurança alimentar e na política de

saúde.  Esse debate de  fundo tem de ser  feito.  Deputado Rogério  Correia,  gostei

quando ontem V. Exa. discutiu isso sob o prisma do debate nacional sobre emendas

parlamentares.

Temos uma conquista de que não podemos abrir mão. É conquista do Parlamento
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ter  o  direito  de  intervir,  de  analisar,  de  alterar  as  leis  que  compõem  o  ciclo

orçamentário. Temos esse direito, conquistado na Constituição de 1988, porque na

época  da  ditadura  isso  não  existia.  Como  esse  direito  foi  exercido  e  quase

aprisionado  por  quem  domina  o  Executivo?  Não  se  discute  o  conjunto  da  peça

orçamentária, o conjunto das prioridades, o que vai para o funcionalismo público, o

que vai significar para a expansão das carreiras, para os planos de cargos e salários

e as grandes obras.

O  governo  ou  os  governos  reservam  -  chama-se  reserva  de  contingência,

tecnicamente  fica  reservadinho  -  um  valor  específico,  uma  migalha  para  cada

parlamentar atender sua base eleitoral. Isso está errado. Não podemos renunciar ao

papel do parlamento de interferir no orçamento. Não podemos simplesmente reservar

uma pequena  parte,  minúscula,  ínfima  do  orçamento  para  os  deputados,  e  eles

renunciarem  a  sua elementar  função  de incidência  e  intervenção  no  conjunto  do

orçamento - que é o que define salário, investimento, obra e política estruturante -

para fazer uma praça, para entregar uma ambulância, para fazer uma ponte, para

fazer  800m de calçamento.  Assim,  estamos abrindo mão de políticas  públicas  de

estratégia de educação e de saúde, e também de obras estruturantes de mobilidade

urbana. Isso está errado. Não tenho vergonha de dizer, pois no Congresso funciona

assim também. Então, que se mude isso no Congresso também. Não temos de cobrir

um erro com o erro dos outros. Que seja o orçamento impositivo no Congresso, mas

não impositivo só para o interesse do parlamentar, que seja impositivo também para

todas  as  políticas  estruturantes.  Que  o  Congresso  discuta  de  fato  as  grandes

prioridades nacionais.

Ouvi argumentos de que os parlamentares federais estão utilizando essa verba. Se

estão utilizando, estão errados. O câncer  da política é o clientelismo político, é o

fisiologismo. Esse é o câncer da política, que é tão grave quanto o financiamento

privado. Se há deputado federal utilizando, ele está errado, tem de ser questionado.

Se há delegado regional de alguma área do PT fazendo isso em Minas Gerais, no

Jequitinhonha, está errado. Temos de discutir tudo aqui. A educação se discute no

orçamento.  E muitas  vezes os parlamentares que votam contra vocês -  graças a

Deus, nunca votei -, votam contra, pois eles recebem uma fatia do orçamento, uma
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ambulância, uma reforma de hospital. Precisamos criar um mecanismo para cortar

essa forma de dependência do parlamentar com a base. Ouvimos aqui: “Posso votar

contra o professor, pois farei uma obra, minha emenda será liberada, vou distribuir

ambulância. Vou perder o voto do professor, mas vou ter o voto daquela cidade”.

É assim que funciona, mas está errado. Então, para termos voto consciente, voto

cidadão, temos de romper com os mecanismos de dependência e subordinação do

parlamento ao Poder Executivo para que cada um vote com a sua consciência como,

graças a Deus, a Bancada do PT tem votado nesses últimos anos, rigorosamente ao

lado dos trabalhadores,  ainda que possa haver  uma emenda não cumprida,  uma

dificuldade aqui, uma dificuldade acolá. As mudanças de relacionamento do Executivo

com  o  Legislativo  são  estruturais.  Há  deputados  da  base  de  governo  que,  no

conteúdo,  querem  votar  com  os  professores,  com  a  Polícia  Civil,  mas  são

pressionados. É muito importante que essa mudança que as ruas colocaram para o

nosso país seja assimilada pelo Poder Legislativo, não simplesmente transformando

a emenda parlamentar em emenda impositiva. Vamos transformar aquelas alterações

realizadas pelo Poder Legislativo em emenda impositiva. Aí, sim, mas discutindo com

responsabilidade,  sabendo  que  os  governos  têm  orçamentos  com  determinadas

regras e limitações.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, com muita ênfase quero dizer o seguinte: neste

segundo semestre as lideranças partidárias têm de construir uma agenda positiva. Há

problemas  na  educação?  Há  muitos.  Não  é  à  toa  que  os  professores  e  os

trabalhadores estão aqui, num processo de mobilização, nessa quase corrida atrás do

prejuízo. Há o piso nacional, mas aqui é subsídio, que nunca chegará, porque não

tem os mesmos critérios de alcance do piso, de carreira congelada, de qualidade, de

respeito, de assédio moral, como existe na saúde e na polícia. Mas temos de fazer

isso com seriedade.

Deixo  aqui,  Rogério,  que temos  de  colocar  isso  para  as  nossas  lideranças.  E,

também, incorporar os projetos de natureza ambiental, que podem até trazer algum

desconforto para determinados segmentos econômicos, mas a Assembleia não pode

se curvar a essas demandas que muitas vezes não são explicitadas publicamente,

com transparência. Queremos, sim, o desenvolvimento do Estado, mas com respeito
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ambiental e com o fortalecimento das políticas públicas inclusivas, particularmente as

de educação, de saúde e de assistência. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  deputados  Sargento  Rodrigues  e

André Quintão, parabenizo os dois deputados que me precederam por nos ajudarem

no quórum da reunião para que pudéssemos trazer o tema da segurança pública e da

educação para o nosso Plenário.

Sr. Presidente, deputados, trabalhadores em educação presentes, companheiros da

Polícia Civil, professores, colegas da educação, sejam bem-vindos. Sr. Presidente, na

próxima semana teremos três projetos que interessam ao governo. Quando dizemos

que interessam ao governo, na Assembleia Legislativa, o interesse é maior para o

senador Aécio Neves do que para o governo. Temos dito isso. Infelizmente, o governo

de Minas funciona muito mais como um comitê eleitoral do Aécio Neves do que como

um governo do Estado para resolver os problemas do povo. Tudo é feito em nome do

senador Aécio Neves. O Estado funciona para ele: a Cidade Administrativa, o Tribunal

de Contas e até a Assembleia Legislativa. Tudo funciona para o senador Aécio Neves.

O que é bom para o senador, eles acham que é bom para o governo de Minas. E tudo

é feito em nome do governador. Até a base do Anastasia é mais base do senador

Aécio Neves do que base do próprio governador Anastasia

Para que vocês tenham ideia, na semana que vem, a pauta, que é a mesma de

hoje, terá três projetos que eles consideram importantes: são projetos de resolução

para a aprovação das contas do ex-governador Aécio em 2007, 2008 e 2009. Ou

seja, a pauta da Assembleia Legislativa faz-se em vista da aprovação das contas do

ex-governador. Para que isso? Para dizer que o governador está limpo e não deve

nada  a  ninguém.  Então,  a  Assembleia  Legislativa,  como disse  o  deputado  Sávio

Souza Cruz, é uma “assembleia homologativa”, que só homologa o que o governo

quer. Então, a “assembleia homologativa” vai dizer que Aécio Neves estava certo e

aprovar as suas contas. É isto o que pretende a Assembleia Legislativa neste mês:

votar as contas do Aécio e, com isso, dizer ao Brasil que Aécio foi um governador tão

bom que teve suas contas aprovadas.
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Mas eles aprovam as contas apesar de alguns aspectos que vou relatar a V. Exas.,

principalmente  aos  professores  e  às  professoras  presentes.  Em  2003,  quando  o

senador  Aécio  Neves  assumiu  o  governo  deste  estado,  não  foram  investidos  na

educação os 25% que a Constituição determina, mas 22,84%. Naquele ano, portanto,

primeiro  ano  do  governo  de  Aécio,  ele  ficou  devendo  à  educação  pública

R$230.135.621,20.  Em 2004,  o  ex-governador  Aécio  Neves  investiu  na  educação

21,69%,  ficando a dever  mais  de R$425.000.000,00.  Em 2005,  investiu  21,34% e

ficou devendo R$549.000.000,00. Em 2006, o investimento diminuiu ainda mais: foi

de 18,77%. Nesse ano, o governo ficou devendo mais de R$1.025.000.000,00. Em

2007,  ficou  devendo  R$1.170.000.000,00.  Em  2008,  ficou  devendo

R$913.000.000,00. O mesmo aconteceu no governo Anastasia, e, para resumir, os

governos de Aécio e Anastasia ficaram devendo para educação, de 2003 até o ano

passado, R$8.071.000.000,00. Isso é o que não foi investido na educação.

Ao analisar as  contas, o corpo técnico do próprio Tribunal  de Contas chegou à

conclusão de que há erro. Como eu disse, esses não são dados do nosso Bloco

Minas sem Censura; são dados oficiais do Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de

Contas, mesmo ciente de que está tudo errado, aprovou as contas,  remetendo-as

para a Assembleia Legislativa, que, tendo maioria dos governos Aécio e Anastasia,

vai  aprovar  esse  absurdo  que  é  o  governo  rasgar  a  Constituição  e  aplicar

R$8.000.000.000,00  a  menos  na  educação.  É  muito  dinheiro!  O  mesmo  valor,

R$8.000.000.000,00, saiu da saúde pública e foi para outro local. Ou seja, só com a

saúde e  a  educação,  o  governo  do  PSDB,  de  Aécio  e  Anastasia,  deve  ao povo

mineiro R$16.000.000.000,00.

Então, por que o governo não paga o piso salarial aos professores, professoras e

trabalhadores na educação? Porque nem sequer investe na educação o mínimo que

a Constituição determina. Da mesma forma, por que não descongela a carreira, como

o governador Anastasia prometeu em reunião com a direção do Sind-UTE? Como a

Beatriz nos relatou hoje na Comissão de Direitos Humanos, Anastasia prometeu que

anunciaria ontem a forma como se daria o descongelamento, mas, mais uma vez,

deputado André Quintão, enrolou os professores e jogou a apresentação da proposta

para setembro.
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Mas a carreira dos professores continua congelada.  Se não colocarmos um fim

nisso,  o  congelamento  se  dará  até  2015.  Os  professores  não  têm  sua  carreira

descongelada e não progridem nela. Afora isso, o subsídio foi um verdadeiro absurdo

feito  com  os  professores  nesta  Casa  Legislativa.  Nós,  do  PT,  do  PMDB,  etc.,

evidentemente votamos contra - o deputado Sargento Rodrigues e a deputada Liza

Prado votaram conosco na época, a favor dos professores -, mas, na verdade, foi a

Assembleia Legislativa que criou o subsídio, por meio de uma lei enviada a esta Casa

pelo governador Anastasia, depois de ter assinado. Para que a greve de 112 dias

tivesse um acordo, ele assinou que pagaria aos professores o piso na carreira. Isso

está assinado pelo secretário Danilo de Castro, com o aval do governador e de vários

deputados, inclusive eu, testemunhando que isso aconteceria.

Ao contrário disso, como era parte do acordo, a greve terminou, e o governo, em

vez de mandar a lei que cumprisse o piso na carreira - deputado Sargento Rodrigues,

V. Exa. se lembra disto -, mandou a lei do subsídio, que até hoje causa discórdia com

os professores em tudo quanto é escola.

Já  vou  conceder  aparte  ao  deputado  Sargento  Rodrigues,  mas  queria  concluir

dizendo o seguinte: com base nisso, o que foi que o governador Antonio Anastasia e

a secretária Ana Lúcia Gazzola fizeram? Tentaram pacificar os professores fazendo

um acordo, como era bom que fosse feito? Não, a secretária vem cada vez mais

restringindo o direito dos professores e das professoras. Até hoje a anistia prometida

aos grevistas não foi dada. Há um projeto de lei meu paralisado porque o governo

não o deixa andar nesta Casa. E ela fez ainda o absurdo, com o conhecimento do

governador - porque já disse isso aqui 200 vezes e nunca fui desmentido -, de proibir

os trabalhadores da educação, os professores e as professoras, e até as cantineiras,

de se alimentarem na escola com a alimentação dos alunos. Até isso ela proibiu,

como forma de perseguição. É bom que o povo saiba disso.

Como se isso fosse forma de agir com um professor e uma professora, dizendo que

a alimentação é apenas do aluno. Tive de apresentar um projeto de lei, que também

está agarrado na Comissão de Justiça, para que o governo do Estado coloque pelo

menos algum dinheirinho para complementar, para que o professor possa alimentar-

se na escola, porque nem isso há em Minas Gerais. É bom que os pais e as mães de
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alunos  saibam  que  as  professoras  e  os  professores  estão  sendo  tratados  dessa

forma pelo governo do Estado, de uma forma que um professor não merece, ele que

deveria ser tratado com carinho, mas está sendo tratado a pão e água, e olhe lá, do

jeito que está sendo feito pela Secretaria de Educação. Esse é o quadro das escolas.

Deputado  Sargento  Rodrigues,  combinei  com  o  presidente  da  Assembleia

Legislativa de receber a segurança pública e a educação terça-feira pela manhã, para

ver  se  fazemos  uma  pauta  mínima.  No  mínimo  que  consigamos  descongelar  a

carreira e estabelecer com o governo um planejamento de recuperação salarial dos

professores. Não dá mais para se receber tão pouco como recebe um professor em

Minas  Gerais.  Vamos  ver  se  essa  questão  da  alimentação  e  da  anistia  para  os

professores é resolvida, e também a questão da lei orgânica da Polícia Civil. Quando

falo professores e professoras, dirijo-me a todos os educadores e trabalhadores em

educação.  Tentaremos fazer  uma pauta mínima,  como o deputado André Quintão

falou, para estabelecer não apenas o que o Aécio Neves quer. O Aécio já manda no

governo de Minas, agora quer mandar na Assembleia também. Só votam assuntos de

interesse do senador, nada dos trabalhadores. Vamos ver se colocamos isso na pauta

terça-feira.

Já darei a palavra ao deputado Sargento Rodrigues.

Se não entra na pauta por bem, como o movimento nos ensinou, entra pelo bem da

mobilização, pela luta dos trabalhadores. Mas, de uma forma ou de outra, é preciso

atender as reivindicações daqueles que estão aqui hoje.

Pois não, deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Rogério Correia, queria

cumprimentá-lo. Foi bom V. Exa. ter lembrado aos companheiros da educação que

este  deputado  que  pertence  à  base  de  governo  foi  o  único  que  votou  contra  o

subsídio dos professores.

O deputado Rogério Correia - A deputada Liza Prado também.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Não votamos contra servidor público

de espécie ou de carreira alguma. É bom deixarmos claro para os trabalhadores em

educação que a nossa postura é a defesa do trabalhador. Lembramos que o senador

Cristovam Buarque, do PDT, é o autor da Lei nº 11.738, que garantiu o piso nacional
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da  educação.  Então,  não  poderíamos  ser  contrários  a  uma lei  de  autoria  de  um

senador  tão  respeitado  como  o  Cristovam  Buarque,  que,  aliás,  é  professor

universitário. Poderíamos estar aqui votando contra. Portanto, este deputado votou

contra a forma de subsídio. Seria bom, mas V. Exa. já teve esse registro da tribuna.

O deputado Rogério Correia - Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. É verdade.

O  deputado  Sargento  Rodrigues,  assim  como  a  deputada  Liza  Prado  naquela

ocasião, votou contrariamente à lei que estabelecia esse subsídio - aliás, as pessoas

tratam mais como suicídio do que subsídio.

Seria bom que os senhores anotassem o número para levar para os municípios e

as escolas. Depois vou pô-lo no Facebook. De 2003 até 2012, a média de aplicação

de  recursos  na  educação  foi  de  21,05%.  A Constituição  manda ser  de  25%.  No

entanto, aplicou-se o percentual de 21,05%. O recurso que deixou de entrar, portanto,

para  a  educação  pública,  que  faz  falta  no  salário  e  traz  ausência  de  quadra  de

esporte  para  os  alunos,  de  biblioteca,  de  uma escola  de  melhor  qualidade  e  de

alimentação  escolar  para  os  professores,  as  professoras  e  os  trabalhadores  em

educação, é de R$8.071.567.142,25. Esse é o valor que Aécio e Anastasia devem à

educação  pública  em  Minas  Gerais  no  período  em  que  governaram  e  estão

governando o Estado. Mais de 8 bilhões é o déficit que eles têm com a educação

pública no Estado de Minas Gerais.

Provavelmente  essas  contas  do  Aécio  Neves  serão  aprovadas  nesta  Casa

Legislativa.  Infelizmente  os  senhores  verão  depois  as  propagandas  -  que  são

garantidas por Andrea Neves, a “Goebbels das Alterosas” e irmã do senador Aécio

Neves, que com mãos de ferro controla a mídia mineira e silencia os jornais e as

televisões -  dizerem: “O senador  Aécio Neves é um santo e teve as suas contas

aprovadas”. No entanto, a verdade está bem dita. Infelizmente o Tribunal de Contas e

a Assembleia Legislativa novamente se ajoelharão diante de irregularidades.

É  bom  que  vocês  estejam  aqui  hoje  para  conhecer  a  verdade.  Se  puderem,

acompanhem a reunião na terça-feira, pois outras denúncias sobre isso serão feitas.

Parabéns a vocês que lutam. Graças a vocês, ainda se garante a luta pela educação

pública e gratuita no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar, de plano,

que  éramos  4  deputados  e  agora  somos  apenas  3  deputados  em  Plenário.  Por

gentileza, peço-lhe que encerre, de plano, a reunião.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 20, 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 é a publicada nesta edição.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 48/2013, EM

24/4/2013

Às 14h51min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir e Tadeu Martins Leite, membros

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente  "ad  hoc",

deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e informa que não há ata para

ser lida por tratar-se da primeira reunião da Comissão. A presidência informa que a

reunião se destina a eleger o presidente e o Vice-presidente. A seguir, determina a

distribuição de cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o deputado

Tadeu  Martins  Leite  para  atuar  como  escrutinador.  Apurados  os  votos,  são

proclamados eleitos para presidente o deputado Antônio Carlos Arantes e, para Vice-

presidente, o deputado Duarte Bechir, ambos com quatro votos. A presidente “ad hoc”

empossa o presidente eleito que, ato contínuo, empossa o vice-presidente eleito. É

designado  relator  o  deputado Duarte  Bechir.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a

presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Tadeu Martins Leite - André Quintão.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/2012, EM

25/4/2012

Às 14h16min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Glaycon  Franco  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Glaycon  Franco,

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 parecer para o 1º turno da proposta de

Emenda à Constituição nº 31/2012, do deputado Dalmo Ribeiro e outros, e de discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, da proposta de Emenda à Constituição nº 31/2012 (relatora:

deputada Maria Tereza Lara), na forma do Substitutivo 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, 13 de agosto de 2012.

Glaycon Franco, presidente - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2013

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

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  suspende  a  reunião.  Às

9h45min,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  reabre  a  reunião,  com  a
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presença dos deputados Paulo Lamac e Marques Abreu, membros da comissão. 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  Leiº  nº  243/2011,  turno  único,  para  o  qual  designou  como  relator  o

deputado  Marques  Abreu.  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, em turno único, o

parecer  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  243/2011  com  a  Emenda  nº  1  da

Comissão de Constituição e Justiça (relator deputado Marques Abreu). 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 4.013, 4.036

e 4.082/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a discussão e

votação é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.949/2013.

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 audiência pública dessa Comissão no município de Januária com o objetivo

de debater o alto índice de criminalidade em decorrência do uso de crack e outras

drogas na região; da deputada Rosângela Reis e dos deputados Vanderlei Miranda,

Dinis Pinheiro e Carlos Mosconi em que solicitam seja encaminhado ao governador

do  Estado pedido  de  providências  para  que  disponibilize  aparelhos  de  raios  X e

bloqueadores de sinais de telefones celulares para a Penitenciária do município de

Ipaba; Deiró Marra, em que solicita seja encaminhado ao governador do Estado, ao

secretário de Defesa Social e ao subsecretário de Políticas sobre Drogas pedido de

providências para que instale um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas

Tipo 3 - Caps-Ad 3 - no município de Patrocínio; Braulio Braz em que solicita seja

realizada audiência pública dessa Comissão no município de Muriaé para debater o

enfrentamento ao problema causado pelas drogas no município e região; deputada

Rosângela Reis e deputado Vanderlei Miranda, em que solicitam seja encaminhado

ao secretário de Saúde pedido de providências para envidar esforços para esclarecer
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aos  municípios  da  Região  do  Vale  do  Aço  sobre  como  proceder  para  o

credenciamento  e  habilitação  de  comunidades  terapêuticas  no  âmbito  da  Ação

Governamental  Cartão  Aliança  pela  Vida,  conforme  Deliberação  da  Comissão

Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais - Cib-

Sus/MG nº 1.297, de 24 de outubro de 2012. 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 agosto de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Gilberto Abramo - Marques Abreu.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2013

Às  14h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por indicação da Liderança do BTR) e os

deputados  André  Quintão  e  João Leite  (substituindo o  Deputado Fred Costa,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  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 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 da pauta e a discutir e votar proposições da comissão e

comunica  o  recebimento  de  correspondência  da  Câmara  Municipal  de  Coronel

Fabriciano, na qual sugere seja extinto na ALMG o recesso parlamentar em julho.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do deputado André Quintão (6) em que solicita seja

encaminhado ao presidente do Instituto de Colonização e Reforma Agrária - Incra -

pedido de informações acerca do processo de assentamento da Fazenda da Prata,

localizada no Município de Pirapora e pedido de providências com vistas a agilizar o

processo de titulação das terras da Comunidade Quilombola Baú, situada no Córrego

Santana, Município de Araçuaí, Minas Gerais; seja encaminhado ao presidente da
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Companhia Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais

pedido  de  providências  com  vistas  a  garantir  melhores  condições  de  trabalho

atendendo a solicitação de seus funcionários; seja encaminhado ao Diretor-Geral da

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais, - Arsae - pedido de providências para apuração

das  denúncias  relacionadas  com  as  precárias  condições  de  trabalho  feitas  dos

funcionários da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de

Minas Gerais S.A.  - Copanor -; solicita ao Presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais sejam adotados os procedimentos regimentais pertinentes à alteração

do nome da Comissão de Trabalho, Previdência e Ação Social para Comissão de

Trabalho,  Previdência  e Assistência Social;  seja encaminhado ao Diretor-Geral  do

Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedido de providências com vistas à liberação

dos  recursos  do  Programa  Bolsa  Verde,  ano  base  2012,  conforme  documento

encaminhado peça Associação Comunitária Pereira, situada no Município de Águas

Formosas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/8/2013

Às  9h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio  e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Vanderlei  Miranda  e  Duarte

Bechir.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  João  Leite,  declara

aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do deputado Cabo

Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a debater a convocação dos excedentes do concurso para escrivão da

Polícia Civil de 2011. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência:

denúncia anônima de negligência da Polícia Militar, encaminhada pelo serviço Fale
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com a Assembleia, na qual um cidadão narra que, após presenciar um grupo de 15 a

20  homens  agredirem  um  rapaz  na  rua,  ligou  para  o  número  190  e  o  policial

determinou que ele ligasse para o Samu, não tomando qualquer providência, mesmo

após o cidadão informar que os indivíduos ainda se encontravam na rua; ofícios dos

Srs.  Daniel  Felipe  Diniz  Adorni,  delegado-geral  adjunto  da  Polícia  Civil  de  Goiás,

indicando  o  Sr.  Rodrigo  Mendes  de  Araújo,  delegado  de  polícia,  como  seu

representante em audiência pública ocorrida em 14 de junho; Fernando Soares, vice-

presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia de Minas Gerais, apresentando as

propostas da categoria para amenizar a situação em que se encontra o atendimento

pela Polícia Civil à sociedade mineira, especificamente na região Norte do Estado;

Luis Audebert Delage Filho, corregedor-geral de justiça, agradecendo o convite para

participar da Reunião Conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Direitos

Humanos  em  Rio  Pardo  de  Minas  e  informando  sobre  a  impossibilidade  de  seu

comparecimento; Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado de Defesa Social,

informando o recebimento das notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária desta

Comissão, realizada em São Sebastião do Paraíso, e informando que a Secretaria

está em via de firmar acordo de cooperação técnica com o Estado de São Paulo para

o  desenvolvimento  integrado  de  ações,  entre  elas  as  de  segurança  preventiva,

ostensiva, repressiva e de combate a incêndio; Cylton Brandão da Matta, chefe da

Polícia Civil de Minas Gerais, informando o recebimento das notas taquigráficas da 1ª

Reunião Conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos e

informando  que,  após  a  referida  audiência  pública,  foi  realizada  na  Cidade

Administrativa  reunião  com  representantes  da  sociedade  civil  a  fim  de  tratar  da

criação do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes de Preconceito de Raça,

Cor, Etnia e Religião e que a Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária

está construindo o projeto do referido Núcleo;  e de correspondência publicada no

Diário  do  Legislativo na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  do  Cel.  PM

Cleunício Alves Ferreira, comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte; da Sra.

Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações

Institucionais; dos Srs. Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado de Defesa

Social (11/7/2013); Álvaro Ricardo de Souza Cruz, procurador da República em Minas
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Gerais  (19/7/2013).  Registra-se  a  presença  do  deputado  Leonardo  Moreira.  O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs

3.258/2012,  no  2º  turno  (deputado  Leonardo  Moreira);  e  4.040/2013,  no  1º  turno

(deputado Lafayette de Andrada). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Cinara  Maria  Moreira  Liberal,  coordenadora  de

Recrutamento e Seleção / Jurídico da Academia de Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais; Welke Lopes Ferraz, membro da Comissão dos Excedentes do concurso de

escrivão da Polícia Civil;  e  os  Srs.  Marco Antônio  Monteiro  de  Castro,  diretor  da

Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Denilson Aparecido Martins,

presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil;  Fernando Soares Campos

Júnior,  vice-presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas

Gerais;  Marco  Antônio  Abreu  Chedid,  presidente  do  Sindicato  dos  Delegados  de

Polícia do Estado de Minas Gerais; Aleandro Costa Oliveira, membro da Comissão

dos  Excedentes  Escrivães,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

presidência concede a palavra ao deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 5.138 e 5.151/2013. Registra-se a presença da deputada Liza

Prado e do deputado Carlos Pimenta. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

deputados Sargento Rodrigues (4) em que solicita seja encaminhado ao governador

do  Estado  e  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais

pedido de providências no sentido de viabilizar maior efetivo de policiais militares no

Município  de  Jaíba;  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de

providências no sentido de viabilizar maior efetivo de policiais militares, bem como



595
____________________________________________________________________________

instituir  plantão  no Município  de Muzambinho;  seja  encaminhado ao comandante-

geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que

manifeste apoio aos policiais militares do destacamento do Município de Ipuiúna e

tome as medidas  cabíveis  quanto  a  necessidade de reforço  do  efetivo  policial  ali

lotado;  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado,  à  secretária  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  e  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências no sentido de aumentar o efetivo policial na Cavalaria da Polícia Militar

do  Estado  de  Minas  Gerais,  especialmente  aqueles  que  exercem  a  função  de

tratador; Paulo Guedes em que solicita seja realizada audiência pública conjunta das

Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos, no Município de Manga,

para  obter  esclarecimentos  sobre  a  investigação  policial  referente  ao

desaparecimento de Álvaro Rocha, ocorrido em 23/5/2013; dos deputados João Leite,

Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de  Andrada  e  Cabo  Júlio  em  que  solicitam  seja

realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  debater  a

política estadual  de segurança pública a partir  do monitoramento de programas e

ações do PPAG 2012-2015,  exercício 2013,  relativos  a essa política.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/8/2013

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o deputado Almir  Paraca, por  indicação da Liderança do MSC) e os

deputados  Braulio  Braz  e  Luiz  Humberto  Carneiro,  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Braulio Braz, declara

aberta  a  reunião  e,  em  virtude da aprovação  de  requerimento  do  deputado  Luiz

Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
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que a reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições  da comissão.  Passa-se à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do deputado Gustavo

Perrella  (3)  em  que  solicita  sejam  realizadas  audiências  públicas  para  debater  a

política  estadual  de  turismo,  indústria  e  comércio,  a  partir  do  monitoramento  de

programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos à essa política, e

para  debater  sobre  economia  criativa  e  políticas  públicas  com  impactos  no  setor

turístico. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Braulio Braz - Deiró Marra - Ana Maria Resende.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA TELEFONIA, EM 6/8/2013

Às 16h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Ulysses Gomes,

João Leite, Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Ulysses

Gomes, 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  discutir  e  votar  proposições  da

comissão,  comunica  o  recebimento  de  cópia  do  relatório  da  Anatel  referente  à

avaliação trimestral do Plano Nacional de Ação de Melhoria da Prestação do Serviço

Móvel Pessoal dos meses de fevereiro a abril de 2013, entregue pelo Sr. Marcelo

Barbosa,  coordenador  do  Procon  Assembleia,  e  suspende  a  reunião  por  alguns

minutos para entendimentos entre os parlamentares. Às 16h21min, na presença dos

deputados  João Leite,  Lafayette  de  Andrada e  Sargento  Rodrigues,  o  presidente,

deputado  Ulysses  Gomes,  reabre  os  trabalhos.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento dos deputados Ulysses

Gomes, Sargento Rodrigues e João Leite em que solicitam seja realizada visita a
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consumidores para ouvi-los sobre o objeto de investigação da comissão. A reunião é

novamente suspensa. Às 16h31min, registrando-se a presença do deputado Zé Maia,

o deputado Ulysses Gomes passa-lhe a presidência dos trabalhos, e, com presença

dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues, a reunião é reaberta. Registra-se a

presença da  deputada  Liza  Prado.  Com  a palavra,  a  deputada  Liza  Prado faz a

entrega  de  “e-mails”  contendo  reclamações  referentes  ao  serviço  prestado  por

empresas de telefonia no Estado. Após sugestão dos parlamentares,  o presidente

comunica a transferência do horário das reuniões ordinárias da comissão das terças-

feiras, às 16 horas, para as quartas-feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2013.

João Leite, presidente  - Lafayette de Andrada  - Sargento Rodrigues  - Adalclever

Lopes.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/8/2013

Às  16h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do BAM) e os

deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Tiago  Ulisses,  Carlos  Henrique  e  Rogério  Correia

(substituindo  o  deputado  Carlos  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  MSC),

membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Ulysses

Gomes.  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 apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  comissão.  Em  seguida,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios do Sr. André Augusto Ferreira, morador da região do Eixo

Quebrado, área rural de Brumadinho, solicitando apoio da comissão para que seja

realizada a ligação de energia elétrica naquela área, uma vez que a população está
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há três  anos aguardando providências  da Cemig;  do Sr.  Luiz Gonzaga de Abreu,

presidente da Câmara Municipal de Botelho, que pede apoio desta comissão para

que faça pedido de providências à Cemig para solucionar as constantes quedas de

energia que ocorrem no Distrito  de Palmeiral,  Município  de  Botelho;  do deputado

Almir Paraca, presidente da Comissão Extraordinária das Águas, que convida esta

comissão a participar das audiências públicas que serão realizadas neste mês de

agosto, conforme cronograma em anexo; e de correspondência publicada no Diário

do  Legislativo,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  do  Sr.  Mário  Campos,

secretário executivo da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais

(2/7/2013).  Passa-se  à  2ª  Fase  da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende  a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.015 a 5.019, 5.021, e 5.022/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que solicita

seja realizada audiência  pública  desta  comissão para debater  o custo  da  energia

elétrica no Estado para consumidores residenciais urbanos e rurais.  A presidência

recebe, para posterior votação, os requerimentos dos deputados Sávio Souza Cruz

(2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública desta comissão para

debater a política estadual de energia e mineração, a partir dos programas e ações

do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos a essa política. Solicita,  ainda, seja

convidada a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e em que

solicita  seja  realizada reunião de audiência  pública  da  comissão no Município  de

Caxambu para discutir  a situação da produção e comercialização de água mineral

pela  Copasa;  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  com

convidados desta comissão para o  esclarecimento da  quitação do empréstimo do

Estado  junto  à  Cemig,  relativo  à  cessão  de  créditos  da  conta  de  resultados  a

compensar - CRC, assim como da operação de crédito internacional realizada pelo

Estado para a obtenção de recurso necessários à referida quitação; Rogério Correia

em que solicita seja realizado debate público da comissão para debater o tema "A

política energética Nacional e Estadual e seu impacto na tarifa e na qualidade dos



599
____________________________________________________________________________

serviços";  e Bosco em que solicita seja realizada visita desta comissão à sede da

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM - para conhecer a cadeia

de extração, fabricação, processamento e comercialização de produtos à base de

nióbio. A presidência deixa de receber requerimento do deputado Paulo Guedes em

que solicita seja feito pedido de reiteração em relação aos Requerimentos nºs 6.488 e

6.491/2013,  uma  vez  que  tais  requerimentos  foram  aprovados  na  Comissão  de

Assuntos Municipais e Regionalização, devendo o pedido de reiteração ser feito junto

a  essa  comissão.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Tiago Ulisses, presidente - Juarez Távora - Duarte Bechir.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/8/2013

Às 19h15min, comparece na Rua Cândido Lúcio Ferreira Pinto, 1.826, Distrito de

Ravena,  Município  de  Sabará,  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  as

deficiências  do  transporte  público  da  região  de  Ravena  e  a  deliberar  sobre

proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para  ouvir  os  Srs.  Ricardo  Antunes,  vice-prefeito,  representando  o  Sr.  Diógenes

Gonçalves Fantini, prefeito municipal de Sabará; Padre Deuslando Daniel de Assis,

pároco da Paróquia Nossa Senhora Assunção; Ronaldo de Assis Carvalho, gerente

de  coordenação,  e  Valmir  Venâncio,  chefe  de  fiscalização  metropolitana,  ambos

representando o  Sr.  Marcos  Antônio  Frade,  diretor  de  infraestrutura  rodoviária  do

DER-MG; Álvaro Augusto Emery Baptista, presidente da Associação dos Moradores

do  Lava-Pés  e  Boa  Vista;  Lauro  José  Marques,  presidente  da  Associação  de

Desenvolvimento  Comunitário  de  Ravena;  Marco  Antônio  Rios,  representante  da

comunidade de Ravena; Fernando Boseja, procurador, e Eustáquio Torres, gerente de
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unidade,  ambos  representando  o  Sr.  Rubens  Lessa  de  Carvalho,  diretor  de

desenvolvimento da Saritur, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se

também  a  presença  do  secretário  extraordinário  de  Regularização  Fundiária,

deputado Vander Borges. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira - Rogério Correia.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/8/2013

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia, membros da supracitada comissão. 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 discutir

a celebração, em Minas Gerais, do dia internacional dos povos indígenas instituído

pela  Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas  através  da  Resolução  nº  49/214,  de

23/12/94, comemorado no dia 9 de agosto.  A presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Nivia Mônica da Silva, promotora de justiça

e  coordenadora  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Defesa dos  Direitos  Humanos-CAO-DH;  Marinalva  Maria  de Jesus,  presidente  da

Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana; Avelin

Rosana Rolim,  fundadora  do  Comitê  Mineiro  de  Apoio  à Causa Indígena;  Cássia

Araújo  Sol,  psicóloga  do  Programa  de  Proteção  dos  Defensores  dos  Direitos

Humanos; Maria Rosa Índia, líder indígena da tribo aranã; e os Srs. Pedro Andrade,

representante dos Advogados sem Fronteiras; Santo Caetano Barbosa, cacique da

tribo xacriabá; Adailton Cavalcante Bezerra, 2º líder da tribo xacriabá; Clemes Braz da

Conceição, vice-cacique da Aldeia Geru Tucunã da tribo pataxó; e Antônio Eduardo
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Cerqueira  de  Oliveira,  coordenador  do  Conselho  Indigenista  Missionário,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.106/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Glaycon Franco, o Projeto de Lei nº 4.106/2013 tem por

objetivo instituir o Dia da Carne Suína Mineira.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política

Agropecuária e Agroindustrial.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora o projeto a

esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com os arts. 102, IX, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.106/2013 tem como finalidade instituir o Dia da Carne Suína

Mineira, a ser celebrado anualmente em 30 de abril, ocasião em que, de acordo com

o art. 2º da proposição, o Estado deverá apoiar a realização de eventos, objetivando a

valorização da suinocultura.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice à tramitação da matéria

no que tange à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, ressaltando que, em

consonância com a repartição de competências entre a União, os estados membros,

o  Distrito  Federal  e  os  municípios  estipulada  pela  Constituição  da  República,  a
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instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica dos estados

membros.

No  que  toca  ao  mérito,  o  projeto  de  lei  em  análise  também  não  esbarra  em

impedimentos. O Brasil é o quarto maior exportador de carne suína do mundo, sendo

o Estado de Minas Gerais o quarto maior do País e o primeiro em consumo. Minas

conta com 1.200 produtores e cerca de 270 mil matrizes, que correspondem a um

rebanho efetivo de mais de 5 milhões de animais, o que representa 12,8% do plantel

suinícola  nacional.  Em audiência  pública  na Comissão de Política Agropecuária  e

Agroindustrial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 22/5/2013, foi instalada

a Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura Mineira, objetivando o fomento e

apoio à cadeia produtiva da suinocultura no Estado.

Cumpre, entretanto, assinalar a existência da Lei nº 6.623, de 1975, que instituiu o

Dia do Suinocultor, a ser celebrado anualmente também no dia 30 de abril, no Estado

de Minas Gerais. Entendemos que a comemoração anual do dia do suinocultor já

contribui  para  a  valorização de toda a  cadeia  produtiva,  incluindo a  carne suína.

Tendo em vista que a data já foi instituída, propomos a alteração da Lei nº 6.623, de

1975, de forma a incorporar medidas que contribuam para a valorização e o fomento

da cadeia produtiva.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.106/2013, em turno

único, na forma do Substitutivo 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  o  art.  2º  da  Lei  nº  6.623,  de  17  de julho  de 1975,  que institui  o  Dia  do

Suinocultor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  - O art. 2º da Lei nº 6.623, de 17 de julho de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - O Estado apoiará a realização de eventos e comemorações por ocasião do

Dia  do  Suinocultor,  visando  à  valorização  da  cadeia  produtiva  e  de  toda  a

representatividade econômica, social e cultural que tem a atividade no Estado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 14 de agosto de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Fabiano Tolentino, relator - Antonio Lerin.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/8/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr. Katsuji Sekita, ocorrido

em 4/8/2013, em São Gotardo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2013

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.013/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública o Lar do Idoso Maria Augusta Teixeira, com sede no

Município de Caetanópolis.

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 3.013/2012 pretende declarar de utilidade pública o Lar do Idoso

Maria Augusta Teixeira, com sede no Município de Caetanópolis, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e assistencial, que tem

como escopo o atendimento a idosos, propiciando-lhes melhor qualidade de vida.

Tendo como propósito a prática da caridade no campo da assistência social e a

promoção  humana,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar

pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral,

intelectual e social, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de

sua saúde física e mental.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pelo Lar do Idoso

Maria  Augusta  Teixeira  com  os  idosos  carentes  do  Município  de  Caetanopólis,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.013/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.771/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube de Mães de Aricanduva - CMA -, com sede no

Município de Aricanduva.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.771/2013 pretende declarar de utilidade pública o Clube de

Mães de Aricanduva - CMA -, com sede no Município de Aricanduva, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a valorização da mulher

e da família.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades de geração de renda com

vistas  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  de  suas  associadas;  realiza  cursos  de

capacitação profissional e formação de lideranças comunitárias; combate a fome e a

pobreza; zela pela proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da

velhice; luta pela habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência; incentiva a

integração de suas assistidas no mercado de trabalho.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Clube  de  Mães  de

Aricanduva, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.771/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.980/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas



607
____________________________________________________________________________

Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo dar a

denominação  de  Mário  José  Alves  ao  trecho  da  Rodovia  LMG-738  situado  no

Município de Coromandel.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.980/2013 tem como finalidade dar a denominação de Mário

José Alves ao trecho da Rodovia LMG-738 situado no Município de Coromandel.

Cabe ressaltar que o homenageado foi um desbravador da região de Coromandel.

Homem  simples  e  humilde,  era  carismático  e  querido  por  todos.  Dedicava-se  a

atividades agropecuárias e comerciais e estava sempre disposto a prestar auxílio ao

próximo e atento às necessidades da comunidade.

Por ser um exemplo de vida para a população de Coromandel, consideramos justa

a homenagem que se pretende fazer a Mário José Alves ao denominar o referido

trecho da LMG-738 com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.980/2013, em

turno único, turno na forma original.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.981/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação ao trecho da Rodovia MGC-479 que liga o Município de Chapada

Gaúcha ao Município de Arinos.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
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que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.981/2013 tem como finalidade dar a denominação de Rodovia

Guimarães Rosa ao trecho da Rodovia MGC-479 que liga o Município de Chapada

Gaúcha ao Município de Arinos.

Em sua análise da matéria,  a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade de adequar o texto à

técnica legislativa.

Com relação ao mérito da matéria, cabe destacar que João Guimarães Rosa é um

dos mais importantes escritores da literatura brasileira de todos os tempos, eleito por

unanimidade, em 1963, membro da Academia Brasileira de Letras, além de ter sido

médico e diplomata.

Natural  do  Município  de  Cordisburgo,  formou-se  na  Faculdade  de  Medicina  da

Universidade  de  Minas  Gerais  e  iniciou  sua  vida  profissional  em  Itaguara,  então

Município  de  Itaúna,  onde  entrou  em  contato  com  os  elementos  do  sertão,  que

serviram de referência e inspiração para sua obra.

Serviu como médico voluntário  da Força Pública, atual Polícia Militar,  durante a

Revolução Constitucionalista de 1932, em Passa-Quatro; posteriormente, entrou para

a  Força  Pública,  por  concurso,  e  foi  para  Barbacena,  como oficial  médico  do  9º

Batalhão de Infantaria.

Aprovado no concurso para o Itamaraty, passou alguns anos de sua vida como

diplomata na Europa e na América Latina. Durante a Segunda Guerra Mundial, como

cônsul-adjunto do Brasil em Hamburgo, Alemanha, para ajudar judeus a fugirem para

o Braisil, emitiu mais vistos do que as cotas legalmente estipuladas, tendo ganhado,

por essa ação humanitária e de coragem, no pós-guerra, o reconhecimento do Estado

de Israel.

Escreveu várias obras importantes, quase todas ambientadas no chamado sertão

brasileiro, destacando a luta dos sertanejos. Sua principal obra, o livro Grande sertão:

veredas, se passa em área que é parte do Estado de Minas Gerais. O autor descreve



609
____________________________________________________________________________

com riqueza de detalhes a região da Bacia do Rio Urucuia e o Rio São Francisco. Em

1989, foi criado no Município de Chapada Gaúcha o Parque Nacional Grande Sertão

Veredas, em sua homenagem.

Sua obra chama a atenção pelas inovações de linguagem, sendo marcada pela

influência de falares populares e regionais, que, somada à erudição do autor, permitiu

a  criação  de  inúmeros  vocábulos  a  partir  de  arcaísmos  e  palavras  populares,

invenções e intervenções semânticas e sintáticas.

Guimarães Rosa orgulha não só os mineiros, mas todos os brasileiros, o que torna

justa a homenagem que se pretende fazer dando seu nome ao trecho da MGC-479

que liga os Municípios de Chapada Gaúcha e Arinos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.981/2013, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.122/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Morada

da Serra - Ascombamos -, com sede no Município de Ibirité.

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 4.122/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Morada da Serra - Ascombamos -, com sede no Município

de Ibirité. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
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como escopo a defesa dos direitos e interesses dessa comunidade.

A instituição coordena ações voltadas para o desenvolvimento do referido bairro,

com base no levantamento e na discussão dos problemas locais,  e encaminha as

soluções encontradas; fomenta a união dos moradores; presta assistência social a

crianças, adolescentes, jovens e idosos carentes; e desenvolve atividades de caráter

social, educativo, esportivo e de lazer.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem como finalidade registrar  o nome da entidade de acordo com o que

consta no art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Ascombamos em favor dos

menos favorecidos do Município de Ibirité, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.122/2013 em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.225/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Esportiva, Cultural e Educacional Juventus,

com sede no Município de Pará 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 4.225/2013 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Esportiva, Cultural e Educacional Juventus, com sede no Município de Pará de Minas,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão
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do civismo e da cultura física, além de realizar eventos de caráter social e cultural.

Com esse propósito,  a instituição incentiva  a prática de esportes  e participa de

competições  esportivas  amadoristas  e  especializadas,  inclusive  futebol  feminino,

sempre zelando pelo cumprimento da legislação desportiva 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  Sociedade  Esportiva,

Cultural e Educacional Juventus, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.225/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.228/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Amor, com sede no Município

de Iapu.

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 4.228/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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do  Amor,  com sede  no Município  de  Iapu.  Trata-se  de  pessoa jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de assistência social

às pessoas menos favorecidas da comunidade.

A instituição promove ações de educação integrada e de saúde da criança e da

família, buscando a proteção e promoção da vida individual e coletiva; apoia ações

comprometidas com o atendimento às necessidades do desenvolvimento integral do

cidadão e seu acesso aos bens sociais e culturais; contribui para a implementação de

políticas  públicas  e  programas  intersetoriais,  para  garantir  a  universalidade  e  a

qualidade da atenção à comunidade e à proteção da família; realiza atividades nas

áreas de assistência social, educação, cultura, esporte e saúde; luta pela erradicação

da fome e do desemprego,  por  meio da implementação da política de segurança

alimentar e nutricional e de cursos profissionalizantes; defende os direitos previstos

no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - e mantém serviços de comunicação

social e cultural comunitária.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  do  Amor,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.228/2013 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.232/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural, Artística e Esportiva Projetar, 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.232/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural,  Artística e Esportiva Projetar,  com sede no Município de Belo Horizonte,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

proteção e a defesa dos direitos humanos e sociais, do meio ambiente, da educação,

da cultura, do esporte e da assistência social.

Com esse propósito, a instituição participa de programas e projetos relacionados a

seus objetivos;  promove a educação e  a  difusão de conhecimentos,  por  meio  de

campanhas de conscientização da população; luta pela efetivação da melhoria das

condições de vida da população carente e em condições de risco; promove a cultura,

a  educação  e  o  esporte;  realiza  palestras  e  cursos  profissionalizantes  para

adolescentes e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho; orienta sobre a

preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Cultural, Artística

e  Esportiva  Projetar  junto  à  população  carente  da  capital  mineira,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.232/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.236/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  entidade  Obra  Social  Eduarda Pereira  de

Oliveira, 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.236/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Obra  Social  Eduarda  Pereira  de  Oliveira,  com  sede  no  Município  de  Contagem,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

prestação de assistência social à população em situação de vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição zela pela proteção da família, da maternidade, da

infância,  da  adolescência e da velhice;  ampara crianças e adolescentes carentes;

incentiva a integração no mercado de trabalho; luta pela habilitação e reabilitação de

pessoas com deficiência e sua integração à vida comunitária; promove a saúde, a

educação  e  o  esporte;  defende  a  valorização  da  cultura  e  a  conservação  do

patrimônio histórico e artístico; orienta sobre a preservação do meio ambiente e a

promoção do desenvolvimento sustentável.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido no Município de Contagem 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° 4.236/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.242/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado Duílio  de  Castro,  o projeto  de  lei  em epígrafe  tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  Nossa  Senhora

Aparecida da Comunidade Jacobina II, com sede no Município de Palmópolis.

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 4.242/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário  Nossa Senhora  Aparecida  da Comunidade Jacobina II,  com sede no

Município de Palmópolis, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem como escopo a defesa dos direitos e interesses dessa comunidade.

Com esse propósito, a instituição promove o desenvolvimento social, econômico e

cultural  de  seus  associados;  implanta  e  gerencia  infraestruturas  comunitárias  de

saneamento básico, saúde, educação e eletrificação; zela pela proteção da família,

da  maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice;  combate  a  fome e  a

miséria; estimula o aumento da produção agropecuária para a geração de emprego e

renda; orienta sobre a preservação do meio ambiente; incentiva o plantio de mudas

para a restauração da flora; e luta pela universalização do atendimento nas áreas de

educação, saúde, habitação, transporte e lazer.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Conselho Comunitário Nossa

Senhora Aparecida da Comunidade Jacobina II, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.242/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.246/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Capoeira Cambuí, com sede no

Município de Cambuí.

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 4.246/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Capoeira Cambuí, com sede no Município de Cambuí, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção da prática da capoeira

na comunidade em que atua.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação de Capoeira

Cambuí,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.246/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.248/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Ação Social do Canaã, com sede no

Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.248/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Ação Social do Canaã, com sede no Município de Ipatinga, pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  humanitário  e  filantrópico,  que tem  como

escopo a realização de obras de promoção humana, social, cultural e educacional.

Com  esse  propósito,  a  instituição  dedica-se  ao  ensino  infantil,  por  meio  da

manutenção  da creche  denominada  Centro  de  Educação  Infantil  -  CEI;  cuida  do

desenvolvimento integral de crianças de até seis anos de idade, nos aspectos físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Ação Social do Canaã, para

a  educação  das  crianças  de  Ipatinga,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.248/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.262/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Pequenos

Produtores Rurais do Ribeirão de Areia e Adjacências - ACPPRRA -, 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 4.262/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do Ribeirão de Areia e Adjacências -

ACPPRRA -,  com  sede  no  Município  de  Itamarandiba,  pessoa  jurídica  de  direito
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privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa dos direitos e interesses

de seus associados.

Com esse propósito,  a instituição busca fortalecer  as organizações econômicas,

sociais e políticas dos produtores rurais;  incentiva a racionalização das atividades

desenvolvidas e a cooperação na produção e comercialização; orienta sobre técnicas

agrícolas na confecção de mudas, plantio, armazenamento e preparo da terra; luta

por melhorias nas áreas de educação, saúde, habitação, cultura, transporte e lazer;

apoia  movimentos  voltados  para  a  proteção  e  preservação  ambiental;  zela  pela

proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; fomenta a

integração de seus associados no mercado de trabalho; promove a habilitação e a

reabilitação de pessoas com deficiência.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol

dos pequenos produtores rurais daquela região, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.262/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Romel Anízio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.776

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim São Lucas,

com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Jardim São Lucas, com sede no Município de Muzambinho.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de agosto de 2013.

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

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.777

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Obras  Sociais  Paulo  Martins  Goulart  -

OSPMG -, com sede no Município de São Francisco de Sales.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais Paulo Martins

Goulart - OSPMG -, com sede no Município de São Francisco de Sales.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de agosto de 2013.

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

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.778

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa da Melhor Idade - Armi -, com

sede no Município de Serra dos Aimorés.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa da Melhor

Idade - Armi -, com sede no Município de Serra dos Aimorés.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de agosto de 2013.
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Dinis Pinheiro - Presidente - Dilzon Melo - 1º-Secretário - Deputado Neider Moreira -

2º-Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.779

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Apoio à

Pessoa Humana de Ribeirão das Neves - Instituto Idap -, com sede no Município de

Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento

Sustentável e Apoio à Pessoa Humana de Ribeirão das Neves - Instituto Idap -, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de agosto de 2013.

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

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.780

Declara de utilidade pública a Associação Núcleo de Inclusão e Cidadania, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica declarada de utilidade pública a Associação Núcleo de Inclusão e

Cidadania, com sede no Município de Sabará.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de agosto de 2013.

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

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.781

Declara de utilidade pública a entidade Centro de Alto Desenvolvimento Solidário -

Cades -, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Centro  de  Alto

Desenvolvimento Solidário - Cades -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de agosto de 2013.

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

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.782

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Grupo  Escoteiro  Itajubá,  com  sede  no

Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo Escoteiro Itajubá, com

sede no Município de Itajubá.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de agosto de 2013.

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

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.783

Declara  de  utilidade pública  a Associação de Hotéis,  Pousadas  e  Similares,  de

Serviços e Turismo de Lambari - Aturlam -, com sede no Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Hotéis, Pousadas e

Similares, de Serviços e Turismo de Lambari - Aturlam -, com sede no Município de

Lambari.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de agosto de 2013.

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

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.784

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Santo Antônio de Aricanduva, com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Santo Antônio de Aricanduva, com sede no Município de Aricanduva.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de agosto de 2013.

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

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.785

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Escola  Família  Agroecológica  de

Araçuaí - Aefaaraçuaí -, com sede no Município de Araçuaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Escola  Família

Agroecológica de Araçuaí - Aefaaraçuaí -, com sede no Município de Araçuaí.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de agosto de 2013.

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

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.786

Declara de  utilidade pública  a  Associação Resgatar,  com sede no Município  de

Bonfim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1°  - Fica declarada de utilidade pública a Associação Resgatar, com sede no

Município de Bonfim.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de agosto de 2013.

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

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.787

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras de Campo

Florido - Cerea -, com sede no Município de Campo Florido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras

de Campo Florido - Cerea -, com sede no Município de Campo Florido.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de agosto de 2013.
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Dinis  Pinheiro  -  Presidente  -  Dilzon Melo  -  1º-Secretário  -  Neider  Moreira  -  2º-

Secretário.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.788

Declara de utilidade pública o Centro de Reabilitação do Dependente Químico Novo

Horizonte, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Reabilitação  do

Dependente Químico Novo Horizonte, com sede no Município de Uberaba.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de agosto de 2013.

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

Secretário.

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 20/8/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Palavras do presidente - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Hely Tarqüínio - André Quintão - João Leite - Rômulo Veneroso.

Palavras do Presidente

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h5min, a presidência, com profundo

pesar, comunica o falecimento do deputado José Henrique, 1º-vice-presidente desta

Casa, e informa que o velório está sendo realizado no Salão Nobre desta Assembleia,

até as 16 horas, e que o sepultamento será realizado no Cemitério Parque da Colina,

em Belo Horizonte, às 16h30min.

Assim,  a presidência,  em sinal  de  luto,  deixa de  abrir  a  reunião,  desconvoca a

extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convoca as deputadas e os deputados

para  a  extraordinária  de  amanhã,  dia  21,  às  9  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
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dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 13/8/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ana Maria Resende

(substituindo  o  deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  liderança  do  PSDB)  e  os

deputados  Almir  Paraca,  Lafayette  de  Andrada  e  Paulo  Guedes  (substituindo  o

deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  liderança  do  PT),  membros  da

supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Tadeu Martins Leite e

Luiz Henrique.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Almir  Paraca,

declara aberta a reunião e,  nos termos regimentais,  dispensa a leitura da  ata  da

reunião  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

reinício das obras de construção da barragem de Berizal, localizada nesse Município,

na região Norte do Estado, e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício  do  Sr.  Manoel  Monteiro  dos  Santos,  presidente  da  Cooperativa  Central  de

Comercialização,  Agroindustrial  e  Reforma  Agrária  do  Noroeste  de  Minas  Gerais

Ltda., em que solicita seja realizada audiência pública da comissão no Município de

Vazante. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Maria  Socorro  Almeida  Carvalho,  ouvidora  da  Coordenadoria  Estadual  do

Departamento  Nacional  de  Obras  Contra  as  Secas  -  Denocs;  Jeane  Dantas  de

Carvalho,  diretora  de  Pesquisa,  Desenvolvimento  e  Monitoramento  das  Águas  do

Instituto Mineiro de Gestão das Águas; e os Srs. Stéfano Aguiar, deputado federal;

Bruno Oliveira Alencar, secretário adjunto extraordinário para o Desenvolvimento do

Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas e diretor-geral do Idene; Germano

Luís  Gomes  Vieira,  coordenador  jurídico  da  Subsecretaria  de  Regularização  da

Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

representando  o  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável; Marco Antônio Graça Camara, coordenador estadual do Denocs; Valdeni

Meireles dos Santos, prefeito municipal de Berizal; Danilo Mendes Rodrigues, prefeito

municipal de Taiobeiras; Antônio de Oliveira Pinto, prefeito municipal de São João do
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Paraíso;  Vanderlúcio de Oliveira,  prefeito  municipal de Indaiabira; Narques Rocha,

prefeito  municipal  de  Ninheira;  Vitor  Hugo  Teixeira,  vice-prefeito  municipal  de

Taiobeiras; Joaquim Mendes de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Berizal;

João Inácio de Sena, presidente da Câmara Municipal de Taiobeiras; Antônio Caroba

da Silva, presidente da Câmara Municipal de São João do Paraíso; José Rocha Filho,

presidente da Câmara Municipal de Ninheira; Hélvio Lelis Araújo, presidente da ONG

Amigo das Águas, do Alto Rio Pardo; José Rubens de Almeida, vice-presidente da

ONG Amigo das Águas,  do Alto Rio Pardo; Carlito Arruda,  presidente regional  da

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais

no Alto Rio Pardo e no Vale do Gorutuba; João Bosco Costa, prefeito municipal de

Vargem Grande, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede

a palavra ao deputado Paulo  Guedes,  autor  do  requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião e,  verificada a ausência do deputado Lafayette de

Andrada,  o  deputado Luiz  Henrique passa a  substituir  o  deputado Dalmo Ribeiro

Silva, por indicação da liderança do PSDB. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia),  que compreende a  discussão e a  votação de proposições  da comissão.

Submetido a votação, é aprovado o requerimento da deputada Ana Maria Resende e

dos deputados Paulo Guedes, Luiz Henrique e Tadeu Martins Leite em que solicitam

seja  encaminhado  à  secretária  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável pedido de providências para que seja criado um grupo de trabalho, com a

participação  de  representantes  da  Assembleia  Legislativa  e  de  órgãos  federais,

estaduais e municipais, com o objetivo de estudar e, em caráter de urgência, propor

soluções  para  os  problemas,  sobretudo  ambientais,  relacionados  à  barragem  de

Berizal, no Alto Rio Pardo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece

a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os

membros da comissão para  a próxima reunião extraordinária,  a  ser  realizada em

14/8/2013,  em  São  Lourenço,  às  10  horas,  com  a  finalidade  de  debater  as

dificuldades na exploração das águas minerais nesse município e região, assim como
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as  propostas  de  mudança  na  legislação  federal  relativa  à  exploração  das  águas

minerais, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2013.

Almir Paraca, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.263/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  deputada  Liza  Prado,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Beneficente Moriá - Abem -, com sede no Município de

Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/6/2012  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 3.263/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Moriá - Abem -, com sede no Município de Contagem.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
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remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.263/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.268/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Delvito  Alves,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação à Rodovia LMG-664.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 21/6/2012 e distribuída às

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

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

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

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

Na reunião de 10/7/2012, esta comissão solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que ela enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.268/2012 tem por  escopo dar  a denominação de Ângelo

Martins Souto à Rodovia LMG-664.

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

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

da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão previstas no

art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse

local  e  suplementar  as  legislações  federal  e  estadual  para  atender  às  suas



628
____________________________________________________________________________

peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado está consagrada no § 1° do

art. 25 da Carta Magna, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

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

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica de 20/6/2013,

do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,

por  meio  da  qual  informa  que  o  trecho  que  se  pretende  nomear  não  possui

denominação oficial.

Embora não haja óbice à aprovação da proposição, apresentamos a Emenda nº 1,

redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, para melhor identificar

a rodovia a ser denominada.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.268/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominada Rodovia Ângelo Martins Souto a Rodovia LMG-664 que

liga o entroncamento com a Rodovia MG-181, no Município de Bonfinópolis de Minas,
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ao entroncamento da Rodovia LMG-628, no Município de Unaí.”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio de Castro - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.624/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Shammah - ABS -, com sede no Município

de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/12/2012  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 3.624/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Shammah - ABS -, com sede no Município de Contagem.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina  (ver  alteração

estatutária  de  16/5/2013),  no  art.  11,  parágrafo único,  que as  atividades  de seus

dirigentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer

vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no art. 34, que, na hipótese de

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

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.624/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 469/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

Convênio ICMS nº 41, de 27/5/2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz.

Publicada no  Diário do Legislativo em 4/7/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 41/2013 altera o Convênio ICMS nº 54, de 25/5/2012, 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  semiárido

brasileiro.

Nos termos da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 54/2012, são beneficiadas

pela referida isenção as seguintes mercadorias, relacionadas nos incisos II, III e VI da

cláusula primeira e nos incisos I, II e IV da cláusula segunda do Convênio ICMS nº

100, de 4/11/1997:

“Cláusula primeira - (…)

II - ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto, enxofre;

(...)
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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”.

O  objetivo  das  alterações  promovidas  pelo  Convênio  ICMS  nº  41/2013  é

acrescentar  seis  municípios  do  Estado  de  Alagoas  entre  os  beneficiados  com  a

isenção, bem como novos diplomas legais do mesmo estado relativos à declaração

de situação de emergência ou de calamidade pública. Foram ainda convalidados os

procedimentos  e  benefícios  adotados  em  operações  interestaduais  destinadas  a

esses municípios em período anterior à data de ratificação desse convênio.

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

26/121975, 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
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tributária  do  Estado de Minas Gerais  e dá outras  providências,  os  convênios  que

disponham sobre  concessão  de isenção ou outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou

financeiro, celebrados conforme legislação federal, serão submetidos pela Secretaria

de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao de sua publicação no Diário

Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou

rejeitá-los,  por  meio  de  resolução,  observado  o  disposto  no  art.  4º  da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975. Em seu art. 1º, a mencionada lei estabelece

que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios

celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme o seu art. 4º,

no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União

e independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada

unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,

considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 41/2013, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica o Convênio ICMS nº 41, de 27 de maio 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 41, de 27 de maio 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, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Lafayette de  Andrada -  Sebastião

Costa - Rômulo Viegas.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 486/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

Convênio  ICMS  nº  44,  de  2013,  celebrado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de

Política Fazendária - Confaz.

Publicada no  Diário do Legislativo em 3/8/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 44/2013 dispõe sobre a adesão dos Estados da Bahia e Minas

Gerais ao Convênio ICMS nº 125, de 2011. Este convênio, por sua vez, autoriza os

Estados do Acre, Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa

Catarina e São Paulo e o Distrito Federal a excluir a gorjeta da base de cálculo do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

incidente  no  fornecimento  de  alimentação  e  bebidas  promovido  por  bares,

restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, desde que limitada a 10% (dez por

cento) do valor da conta. O Convênio nº 125/2011 estabelece ainda que a fruição do

benefício fica submetida às regras de controle dispostas na legislação estadual.

Cabe ressaltar que a apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito

do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, e no art. 1º, caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida

a  legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os

convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou

incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão

submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao

de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,

que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no

art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975. Em seu art. 1º, a mencionada lei
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complementar estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas

nos  termos  de  convênios  celebrados  e  ratificados  pelos  estados  e  pelo  Distrito

Federal.  Conforme o seu art. 4º, no prazo de 15 dias contados da publicação dos

convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra

comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto

ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita  dos

convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 44/2013, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ratifica o Convênio ICMS nº 44, de 12 de junho 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 44, de 12 de junho de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que dispõe sobre

a adesão dos Estados da Bahia e de Minas Gerais ao Convênio ICMS nº 125/11, que

autoriza a exclusão da gorjeta da base de cálculo do ICMS incidente no fornecimento

de  alimentação  e  bebidas  promovido  por  bares,  restaurantes,  hotéis  e

estabelecimentos similares.

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

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Sebastião  Costa  -  Lafayette  de

Andrada.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 489/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em estudo encaminha para

apreciação  desta  Assembleia  Legislativa  o  Convênio  ICMS  nº  49,  de  24/6/2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no  Diário do Legislativo de 3/8/2013, foi  a proposição encaminhada a
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esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18, de 2011.

Fundamentação

A mensagem  em  análise  encaminha  para  apreciação  desta  Casa  Legislativa  o

Convênio ICMS nº 49, de 24 de junho de 2013, celebrado no âmbito do Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão colegiado de política fazendária que

reúne representantes dos estados e do Distrito Federal.

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.

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 e aprovados pelo citado Confaz.

Nesse  sentido,  foi  enviada  a  Mensagem  nº  489,  de  2013,  que  encaminha  o

Convênio  ICMS  nº  49/2013,  celebrado  no  âmbito  do  Confaz.  Segundo  o  Poder

Executivo, esse convênio altera o Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, o

qual,  por sua vez, 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,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o

semiárido brasileiro.

O Convênio ICMS nº 49/2013 altera a redação da cláusula primeira do Convênio

ICMS nº 54/2012, contemplando os decretos nº 15.180, de 18/5/2013, e nº 15.203, de

6/6/2013, do Estado do Piauí, que alteram a relação dos municípios beneficiários do

convênio.

Cabe ressaltar que a apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito

do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, e no art. 1º, caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida

a  legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os
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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

complementar estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas

nos  termos  de  convênios  celebrados  e  ratificados  pelos  estados  e  pelo  Distrito

Federal.  Conforme o seu art. 4º, no prazo de 15 dias contados da publicação dos

convênios  no  Diário  Oficial  da  União e  independentemente  de  qualquer  outra

comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto

ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita  dos

convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 49, de 2013, por

meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica  o  Convênio  nº  49/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 24 de junho de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  - Fica  ratificado o Convênio  ICMS nº  49/2013,  celebrado pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 24 de junho de 2013, o qual altera o

Convênio ICMS nº 54, de 2012.

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

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.703/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação de Amigos do Município de Araxá - Aama -,

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 3.703/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Amigos do Município de Araxá - Aama-, com sede no Município de Araxá, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o incentivo à

prática de esportes, amador e profissional, especialmente do futebol.

Com esse propósito, a instituição orienta sobre as regras, normas de segurança e

inovações na organização do esporte; estimula atividades relacionadas com a boa

desenvoltura de seus praticantes; fomenta a participação social, cultural, educativa e

esportiva de seus associados; orienta sobre ecologia; realiza pesquisas e estudos

relacionados a esporte de interesse dos atletas e da comunidade; promove eventos

culturais,  esportivos  e  sociais;  e  implementa  ações  voltadas  para  a  melhoria  das

condições de vida da comunidade esportiva.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  de  promoção  da  prática  desportiva

desenvolvido  pela  Associação  de  Amigos  do  Município  de  Araxá,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.703/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Ulysses Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.988/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Mineira Excelência no Esporte,
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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 3.988/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mineira Excelência no Esporte, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção da

assistência social, por meio do desenvolvimento de prática esportiva sistematizada.

Com esse propósito, a instituição realiza atividades de esporte de participação, de

educação e de rendimento, além de promover a cultura e defender a conservação do

patrimônio histórico e artístico da região.

Tendo em vista o relevante trabalho social  desenvolvido na Capital mineira pela

Associação Mineira Excelência no Esporte, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.988/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Ulysses Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.009/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores do Bom Sucesso - AMBS -, com sede no

Município de Santana do Paraíso.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2013  e  distribuída  às

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

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

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.009/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bom Sucesso  - AMBS  -,  com sede no Município de

Santana do Paraíso.

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 2/7/2013) determina,

no  art.  12,  parágrafo  único,  que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e

associados  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  35,  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, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da

entidade dissolvida e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.009/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.083/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural de Perdões - ACP -, com sede no Município de

Perdões.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  17/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.083/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural de Perdões - ACP -, com sede no Município de Perdões.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (alterado em 8/6/2013) determina,

no  art.  3º,  parágrafo  único,  que  as  atividades  de  seus  diretores  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  6º,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  instituição  cultural,  com  personalidade  jurídica  e

registro no Município de Perdões.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.083/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonídio Bouças - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.088/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Edifício Promotor de Justiça Benedito Pinto de Freitas
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ao imóvel destinado ao Ministério Público do Estado situado no Município de Pouso

Alegre.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  cabe agora  a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.088/2013 tem por finalidade dar a denominação de Edifício

Promotor  de  Justiça  Benedito  Pinto  de  Freitas  ao  imóvel  destinado  ao  Ministério

Público do Estado situado no Município de Pouso Alegre.

Com a proposição em análise, pretende-se homenagear a memória de Benedito

Pinto  de  Freitas  pelos  relevantes  serviços  prestados  à  sociedade  mineira  e  ao

Ministério Público do Estado, especialmente pelo trabalho desenvolvido, por cerca de

20 anos, na Comarca de Pouso Alegre.

Natural  do Município de  Conceição dos Ouros,  o homenageado graduou-se em

direito, pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, de São José dos Campos (SP),

e em pedagogia, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itajubá.

Iniciou sua carreira no Ministério Público, em 1971, na Comarca de Resplendor,

passando,  posteriormente,  para  as  Comarcas  de  Cambuí,  Paraisópolis  e  Pouso

Alegre, tendo permanecido nesta última até sua aposentadoria, em 2003. Em 1987,

foi  eleito  presidente  da  8ª  Seção  Regional  da  Associação  Mineira  do  Ministério

Público, sediada em Pouso Alegre.

Como  professor,  atuou  em  escolas  estaduais  de  Conceição  dos  Ouros  e  na

Faculdade de Direito do Sul de Minas, por 28 anos. Também foi vereador de sua terra

natal,  assessor  da Secretaria  de Estado do Trabalho e Cultura  Popular  de Minas

Gerais,  em 1966,  e  assistente  jurídico  da  Prefeitura  Municipal  de  Conceição dos

Ouros.

Tendo  em  vista  a  dedicação  e  seriedade  com  que  desenvolveu  suas  diversas

atividades, consideramos meritória a intenção de dar seu nome ao imóvel destinado

ao Ministério Público do Estado situado no Município de Pouso Alegre.

Conclusão



642
____________________________________________________________________________

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.088/2013,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Leonardo Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.260/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 472/2013, 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  Contas  do

Estado de Minas Gerais.

Publicado no  Diário do Legislativo em 11/7/2013, 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  vinte  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 Contas do

Estado de Minas Gerais - TCE-MG -, no valor de R$50.607.744,00 (cinquenta milhões

seiscentos  e  sete  mil  setecentos  e  quarenta  e  quatro  reais),  que  se  destinam  a

atender a despesas com pessoal e encargos sociais, até o valor de R$50.257.744,00

(cinquenta milhões duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro

reais);  e  outras  despesas  correntes,  até  o  valor  de  R$350.000,00  (trezentos  e

cinquenta mil 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
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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 a 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.

Segundo  a  Mensagem  nº  472/2013,  que  encaminhou  o  projeto,  os  recursos

destinam-se às ações de Fiscalização da Execução de Recursos Públicos (4445) e

Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (7006) previstas no Plano Plurianual de

Ação Governamental.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os

quais  serão  provenientes:  da  anulação  de  dotações  orçamentárias  de  Recursos

Ordinários, do TCE-MG, no valor de R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil

reais);  do excesso de arrecadação prevista para o corrente exercício,  no valor de

R$38.688.324,00 (trinta e oito milhões seiscentos e oitenta e oito mil trezentos e vinte

e quatro reais); do saldo financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados,

do TCE-MG, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); do saldo financeiro

da receita de Contribuição Patronal para o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip

-,  no  valor  de  R$2.500.000,00  (dois  milhões  e  quinhentos  mil  reais);  e  do  saldo

financeiro  da  receita  de  Contribuição  do  Servidor  para  o  Funfip,  no  valor  de

R$1.819.420,00 (um milhão oitocentos e dezenove mil quatrocentos e vinte 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, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.260/2013, em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Sebastião

Costa - Rômulo Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.261/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Penedo e Adjacências  -

ACP -, com sede no Município de Itamarandiba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/7/2013  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 4.261/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Penedo e Adjacências - ACP -, com sede no Município de

Itamarandiba.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  35,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.261/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.263/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Comunitária  dos Pequenos Produtores

Rurais de Ponte Santana - APPRPS -, com sede no Município de Itamarandiba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/7/2013  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 4.263/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Ponte  Santana  -

APPRPS -, com sede no Município de Itamarandiba.

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 fiscais e associados não são remuneradas;

e,  no  art.  35,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de  sua dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

parecer,  a Emenda nº 1,  que tem por finalidade retificar o nome da entidade, em

conformidade com o art. 1º de seu estatuto.
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.263/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, no art. 1º, o termo “Comunitária”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.265/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vista

Alegre, com sede no Município de Porteirinha.

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 4.265/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Vista  Alegre,  com  sede  no  Município  de

Porteirinha,  pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como

escopo contribuir  com a  sustentabilidade  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento

desse município, bem como promover o bem-estar social de seus moradores, por

meio da participação popular e do trabalho associativo.

Com esse propósito, a instituição organiza a produção e facilita a comercialização

dos  bens  gerados  pela  agricultura  familiar,  implanta  projetos  comunitários  para  a

geração de emprego e renda; realiza eventos de capacitação técnica e orientação

jurídica, presta assistência social, promove a aquisição conjunta de bens de consumo

doméstico, de insumos e de utensílios destinados à produção dos associados, zela

pela saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice e incentiva a proteção
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do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol

dos pequenos produtores rurais do Município de Porteirinha, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.265/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.266/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Teatral  e  Cultural  de  Porteirinha,  com  sede  no

Município de Porteirinha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/7/2013  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 4.266/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Teatral e Cultural de Porteirinha, com sede no Município de Porteirinha.

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.  54,  que,  na
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hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

assistencial  congênere,  em  atividade,  juridicamente  constituída  e  com registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art.  58, que as atividades de seus

diretores, conselheiros fiscais e associados não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.266/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.269/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade pública  a  Associação dos  Moradores  do  Bairro  São Pedro  -

Ambaspe -, com sede no Município de Esmeraldas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/7/2013  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 4.269/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro São Pedro - Ambaspe -, com sede no Município

de Esmeraldas.

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, nos arts. 18 e 24, § 2º,

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

entidades congêneres, de acordo com decisão da assembleia que deliberar sobre a

dissolução.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.269/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio de Castro - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.277/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública  a Associação Instituto  Solidário  Comunitário  Assistencial,  com

sede no Município de Bugre.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/7/2013  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 4.277/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Instituto Solidário Comunitário Assistencial,  com sede no Município de

Bugre.

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

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

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

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 5º, parágrafo

único,  e  29,  parágrafo  único,  que  as  atividades  de  seus  dirigentes  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  42,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  com  registro  no  Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

parecer, a Emenda nº 1, que tem por finalidade retificar o nome do município sede da

entidade, em conformidade com o art. 2º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.277/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, o nome “Bugre” por “Iapu”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

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

Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.288/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  aprova  as  contas  do  governador  do  Estado referentes  ao

exercício de 2011.

Publicado no  Diário do Legislativo em 11/7/2013, foi  o projeto distribuído a esta

comissão, nos termos do art. 218 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito  regimental  disposto  no  §  1º  do  referido  artigo,  foi

concedido prazo de 10 dias para apresentação de emendas. Na ocasião, o deputado

Sávio Souza Cruz apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto.

Cabe, então, a esta comissão emitir parecer sobre a matéria.
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Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa aprovar as contas do governador do Estado

relativas ao exercício de 2011 e resulta de deliberação desta comissão, quando da

apreciação da Mensagem n° 208/2012, do chefe do Executivo, por meio da qual as

contas foram enviadas à apreciação da Assembleia Legislativa.

A Lei Orçamentária Anual de 2011 (Lei n° 19.418) estimou as receitas estaduais em

R$44,99 bilhões e fixou as despesas em igual  montante, no Orçamento Fiscal.  O

Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo  Estado  estimou  as

fontes  e  fixou  os  investimentos  em  R$6,00  bilhões,  sendo  destinados  R$15,18

milhões para aumento de capital, e R$5,98 bilhões, para outros investimentos. Para

as Receitas e Despesas Intraorçamentárias, a previsão foi de R$1,80 bilhão.

A LDO projetou, para o exercício de 2011, a entrada de recursos decorrentes de

operações  de  crédito  no  valor  de  R$320  milhões,  sendo  que  foram  realizados

R$304,5 milhões provenientes de repasses de contratos já em andamento.

Para  o  mesmo  exercício,  o  Poder  Executivo  foi  autorizado,  pela  LOA,  a  abrir

créditos suplementares ao seu orçamento, até o limite de 10%, e ao Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, até o mesmo limite. No entanto,

a partir de outubro de 2011, esse limite foi modificado, por meio da Lei nº 19.720, de

2011, para 18,5%.

Durante o exercício, foram editados 229 decretos de abertura de créditos adicionais

(suplementares),  que  incrementaram  o  Orçamento  Fiscal,  totalizando,  em valores

líquidos, R$11,54 bilhões, ao final do exercício.

No que se refere à receita fiscal, foi verificada uma arrecadação bruta de R$60,27

bilhões. Descontando-se os valores referentes à parcela constitucional destinada ao

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização dos

Profissionais da Educação  - Fundeb  - e as perdas relativas ao Regime Próprio de

Previdência  Social  - RPPS  -,  constata-se  uma  arrecadação  líquida  de  R$54,84

bilhões.

Do total líquido arrecadado, 16,19% foram destinados aos municípios por meio da

cota-parte das receitas tributárias, dívida ativa, multas e juros de ICMS e IPVA, e o

restante (83,81%) foi aplicado nas ações públicas do Estado.
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A despesa  fiscal,  incluindo  o  valor  fixado pela  LOA,  os  créditos  adicionais  e  a

despesa intraorçamentária,  somou R$58,34  bilhões.  Desse total,  foram realizados

R$54,69 bilhões, acarretando uma sobra orçamentária de R$3,65 bilhões. Em 2011,

não foram abertos créditos especiais.

Do total da despesa realizada, as despesas correntes participam com 79,07%, as

de capital com 10,28%, e as intraorçamentárias com 10,64%. As únicas despesas

que apresentaram recuo, em relação a 2010, foram as despesas de capital.

De acordo com o relatório da Auditoria-Geral do Estado, o Estado aplicou, no ano

em  análise,  31,11%  na  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  - MDE.  As

principais fontes de recursos para essa finalidade foram a Quota Estadual do Salário

Educação  - Qese  - (5,55%  do  total),  os  recursos  oriundos  do  Tesouro  Estadual

(13,43%) e, por fim, o Fundeb, perfazendo 75,68% das fontes de recursos.

Observou-se  a  inclusão  das  despesas  inscritas  em  Restos  a  Pagar  não

Processados  - RPNP  -,  no valor de R$144,52 milhões, nos gastos com MDE, em

desacordo com a Instrução Normativa nº 13/08, do Tribunal de Contas do Estado de

Minas  Gerais  -  TCE-MG.  Mantendo a  mesma sistemática  dos  anos  anteriores,  o

Estado computou, ainda, gastos referentes ao dispêndio com inativos e pensionistas.

Ao se proceder à retirada dessas despesas, chega-se ao percentual de 21,71%.

O governador do Estado propôs celebração de Termo de Ajustamento de Gestão -

TAG -, instrumento de controle consensual criado pela Lei Complementar nº 120, de

2011, regulamentado pela Resolução nº 01/12, do TCE-MG, o qual foi aprovado pelo

Pleno dessa corte, no Processo nº 862.943, na sessão de 2/5/2012, cujo relator foi o

conselheiro Mauri Torres. O termo em questão firma acordo com o governo estadual

para que se  aumente gradualmente a alocação de recursos na área de saúde, de

modo a alcançar o índice mínimo de 12% da base de cálculo prevista no § 2º do art.

198 da Constituição da República de 1988 até o exercício de 2014.

Quanto  às  despesas  com  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  - ASPS  -,  foi

demonstrada a aplicação de R$3,5 bilhões, o que corresponde a 12,29% da receita

vinculável, excluído o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, por recomendação

do TCE-MG.

Contudo, verificou-se que foram computados valores empenhados e não liquidados
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equivalentes a R$191,77 milhões, o que contraria a Instrução Normativa nº 19/08, do

TCE-MG,  alterada  pela  Instrução Normativa  nº  01/11,  e  a  Portaria  nº  249/10,  da

Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Não obstante esse fato, do saldo de RPNP

referente ao ano de 2010, foram realizadas liquidações no valor de R$70,38 milhões

em  2011,  que  devem  ser  consideradas  como  despesas  do  exercício  de  2011,

segundo o TCE-MG.

Além  disso,  foram  consignadas  ações  de  assistência  à  saúde  realizadas  pelo

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -,

pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - e

pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -, que, conforme previsto no

caput do  art.  196  da  Carta  Federal  e  no  parágrafo  único,  III,  do  art.  186  da

Constituição Estadual, não apresentam os atributos de universalidade e gratuidade

exigidos.

Ao  se  efetuar  novo  cálculo,  procedendo-se  aos  ajustes  dos  itens  acima

mencionados, o percentual  de gastos  com saúde passou a representar  7,92% da

base de cálculo.

O  governador  do  Estado,  por  meio  do  mencionado  TAG,  comprometeu-se  a

aumentar  gradualmente  a  alocação  de  recursos  nessa  área,  devendo  aplicar,  no

mínimo, 9,68% em 2012, 10,84% em 2013 e 12% em 2014, de modo a alcançar o

índice de 12% da base de cálculo prevista no § 2º do art. 198 da Carta Federal até o

exercício de 2014.

Destaque-se que os recursos aplicados na saúde foram superiores aos destinados

aos investimentos em transporte e sistema viário, atendendo-se, pois, ao comando do

§ 1º do art. 158 da Constituição Mineira.

A despesa total com pessoal do Estado, apurada conforme as disposições contidas

nas Instruções Normativas - INs - nos 1 e 5/01, do TCE-MG, e na Portaria no 249/10,

da STN, obedeceu aos limites máximo (60%) e prudencial (57%) calculados sobre a

Receita Corrente Líquida - RCL. De acordo com as INs do TCE-MG, as despesas

realizadas com pessoal somaram R$15,21 bilhões, consumindo 40,80% da RCL. Por

outro lado, em conformidade com a Portaria nº 249/10, da STN, foram apurados nos

gastos com pessoal R$17,73 bilhões, o que corresponde a 47,56% da RCL.
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Também  foram  observados  os  limites  setoriais  pelos  Poderes  Legislativo  e

Judiciário e pelo Ministério Público.

Em 2011, a Dívida Consolidada Líquida - DCL - do Estado somou R$67,78 bilhões,

sendo que a RCL apresentou o patamar de R$37,28 bilhões, perfazendo assim uma

relação  DCL/RCL  da  ordem  de  181,79%.  Cumpriram-se,  portanto,  os  limites

estabelecidos pela legislação em vigor,  e  verificou-se melhora em relação ao ano

anterior (182,34%).

Para o Estado,  a meta de resultado primário foi  fixada em R$2,82 bilhões para

2011, correspondendo a 0,07% do Produto Interno Bruto - PIB - nacional. Contudo, o

superávit primário foi de R$2,76 bilhões, equivalente a aproximadamente 97,70% da

meta fiscal estabelecida.

O Substitutivo nº 1 ao projeto tem o objetivo de rejeitar as contas do governador do

Estado  relativas  ao  exercício  de  2011,  por  considerar  insanáveis  os  problemas

relativos à demonstração do cumprimento das vinculações constitucionais à saúde e

à educação.

De acordo com a  justificativa do autor,  a  inclusão,  nos gastos  com saúde,  das

despesas  empenhadas  e  não  liquidadas  permite  a  apuração  de  um  índice  de

aplicação  em  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  da  ordem  de  12,29%.  Ao  se

excluírem tais despesas, o percentual de aplicação cairia para 11,62%, evidenciando

assim  o  descumprimento  do  inciso  II  do  art.  77  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição da República de 1988, acrescentado pela

Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

O TCE-MG, a quem compete a emissão de parecer  prévio sobre as  contas do

governador, considerou que o fato mencionado não impede a aprovação das contas

em face da celebração do TAG.

Com relação aos gastos com MDE, segundo o autor,  as despesas com inativos

foram computadas para compor o cálculo do mínimo constitucional. Nesse caso, o

autor  defende  que  o  componente  “remuneração”  deve  se  restringir  às  despesas

correspondentes ao pagamento do pessoal efetivo, que se encontra exercendo cargo,

emprego ou função na atividade de ensino, excluindo-se, portanto, as despesas com

inativos e pensionistas, conforme o art. 50, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Excluindo-se tais gastos da base de cálculo do MDE, segundo o autor, o percentual

cairia para 22,21% da base vinculável, e, se fossem expurgados os restos a pagar

não processados, esse índice cairia para 21,71%, ficando abaixo, portanto, do índice

constitucional.

A propósito, vale ressaltar que o TCE-MG baixou a Instrução Normativa nº 09/11,

determinando expressamente a exclusão dos gastos com inativos e pensionistas do

cômputo das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. A referida

orientação  passou  a  ser  exigida  a  partir  do  exercício  de  2012.  Em  face  dessa

mudança  de  orientação  e  firmado  o  TAG,  o  governador  do  Estado  assumiu  o

compromisso de aplicar os percentuais mínimos acordados nos anos de 2012, 2013 e

2014, conforme já mencionado.

O autor do substitutivo aponta também que a Cemig - Geração e Transmissão S.A.

e a Cemig Holding deixaram de observar o disposto nos arts. 167, II, da Constituição

da República de 1988 e 161, II, da Constituição do Estado de 1989, que vedam a

realização de despesa ou assunção de obrigação direta que excedam os créditos

orçamentários ou adicionais, e, ainda, o inciso VI do Anexo do Decreto nº 45.782, de

28/11/2011  (de  encerramento  do  exercício),  que  fixa  prazo  até  7/12/2011  para  o

encaminhamento,  à  Superintendência  Central  de  Planejamento  e  Programação

Orçamentária  - SCPPO - da Secretaria de Planejamento e Gestão  - Seplag -, das

solicitações de créditos suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas. Além disso, o autor relata que as citadas empresas não observaram o

prescrito no art. 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, segundo o qual os créditos

suplementares  e  especiais  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por  decreto  do

governador, respeitados os limites dispostos na LOA.

Em  sua  justificativa,  o  governador  aduz  que  a  realização  de  despesas  sem

cobertura legal pela Cemig - Geração e Transmissão S. A. limitou-se a 0,01%, o que

não foi  identificado tempestivamente em razão de equívoco no monitoramento da

execução orçamentária. Por outro lado, as despesas realizadas a maior pela Cemig

Holding decorreram do aumento na participação societária no capital da Companhia

de Gás de Minas Gerais  -Gasmig  -,  operação reputada sigilosa pela Comissão de

Valores Mobiliários - CVM (Instrução nº 358/2002, da CVM).
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Concordamos, portanto, com a decisão do Plenário do TCE-MG, que entendeu que

as  falhas  e  deficiências  constatadas  na  prestação  de  contas  em  análise  não

comprometeram  a  gestão  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do

Estado,  uma vez  que não  se  encontraram  indícios  de  malversação dos  recursos

públicos.

Conclusão

Em face  do exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em turno  único,  do  Projeto  de

Resolução nº 4.288/2013 e pela rejeição do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  Projeto  de  Lei  Complementar  no  41/2013,  do  governador  do  Estado,

encaminhado por meio da Mensagem nº 446/2013, “institui a gratificação de incentivo

ao exercício continuado para os policiais civis do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  16/5/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

De acordo com o art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,

a  proposição foi  encaminhada a  esta  comissão para  receber  parecer  quanto  aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição sob exame pretende instituir  gratificação de incentivo ao  exercício

continuado  em  favor  do  policial  civil  que  tenha  cumprido  as  exigências  para  a

aposentadoria pelo regime especial de que trata o art. 20-B da Lei Complementar nº

84,  de  25  de  julho  de  2005,  e  opte  por  permanecer  em  atividade,  em  valor

correspondente a 1/3 de seus vencimentos. A parcela seria devida até que o servidor

complete as exigências previstas no art. 40 da Constituição da República.

Além disso, o projeto visa a alterar o art. 3º da Lei Complementar nº 23, de 26 de
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dezembro  de  1991,  para  dispor  que  o  policial  civil  ocupante  de  cargo  de  nível

intermediário  da  respectiva  carreira  será  promovido  por  antiguidade,

independentemente de vaga, ao nível imediatamente superior, quando completar as

mesmas exigências para aposentadoria previstas no art. 20-B da Lei Complementar

nº 84, de 2005.

Conforme justificação constante da mensagem enviada pelo governador do Estado:

“É cediço que o policial civil que se encontra no ápice da carreira detém alto nível

de  qualificação  e  grande  experiência,  qualidades  que podem  contribuir,  de  forma

efetiva, para a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade. Desse modo,

cabe ao Estado incentivá-lo, mediante retribuição pecuniária, ao exercício continuado

de suas atividades, com o que se contribui, também, para a valorização da carreira e

a melhoria da gestão.

A criação de gratificação tal como ora se propõe, além de prestigiar a qualificação e

a  experiência,  tem  por  finalidade  garantir  o  equilíbrio  do  quadro  de  pessoal  da

instituição,  valorizando o  conjunto de conhecimentos e habilidades que o servidor

tenha  adquirido  no  exercício  de  suas  atividades  e  que  se  reverterá  no

aperfeiçoamento da atividade de polícia e proveito da sociedade mineira”.

Registramos  que  a  proposição  veio  acompanhada  também  da  estimativa  de

impacto da concessão da referida gratificação, que deverá ser objeto de exame da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Assembleia Legislativa.

Isso posto, observamos que a iniciativa do governador respalda-se nas alíneas “b” e

“f”  do  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição  do  Estado,  que  submetem  a  sua

competência  privativa  a  deflagração  do  processo  legislativo  em  matérias  como a

fixação da remuneração de cargo da administração pública do Poder Executivo e a

organização da Polícia Civil.

Por  outro  lado,  devemos  registrar  que  a  matéria  pode  ser  compreendida  como

própria de lei complementar, nos termos dos incisos III e IV do § 2º do art. 65 da

Constituição Mineira.

Quanto à capacidade legislativa, cumpre ressaltar a competência do Estado para

disciplinar  a  remuneração e  a  carreira  de  seus  servidores,  decorrente  da  própria

autonomia estadual, consagrada nos arts. 18 e 25 da Constituição da República.
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Observamos,  todavia,  que o  art.  1º  da  proposição  contém certa  imprecisão,  ao

referir-se  genericamente  às  exigências  previstas  no  art.  40  da  Constituição  da

República,  que  apresenta  exigências  diferentes  para  espécies  diversas  de

aposentadoria. Tendo em conta a exposição de motivos do secretário de Estado de

Defesa  Social,  cumpre  especificar  que  a  gratificação  de  incentivo  ao  exercício

continuado será devida até que o servidor cumpra as exigências para aposentadoria

previstas na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Carta Federal, quando ele

passaria a ter direito ao abono de permanência estabelecido pelo § 19 do mesmo

artigo.

Conclusão

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

do  Projeto  de  Lei  Complementar  no  41/2013  com  a  Emenda  nº  1,  a  seguir

apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

Art. 1º - O policial civil que tenha cumprido as exigências para a aposentadoria de

que trata o art. 20-B da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, e que opte

por  permanecer  em  atividade  fará  jus  a  gratificação  de  incentivo  ao  exercício

continuado equivalente ao valor de um terço de seus vencimentos, até completar as

exigências previstas na alínea a do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição da

República.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.051/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  dos  deputados  André  Quintão  e  Dinis  Pinheiro,  o  projeto  de  lei  em

epígrafe  “dispõe  sobre  a  proibição  da  utilização  da  tecnologia  de  incineração  no

processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  9/5/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe proíbe a utilização da tecnologia de incineração no

processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de

coleta do serviço público de limpeza urbana nos municípios do estado.

A proibição  também  se  aplica  aos  concessionários  dos  serviços  públicos  que

promovam o aproveitamento energético a partir da incineração de resíduos sólidos

urbanos oriundos da coleta convencional.

O descumprimento da proibição prevista no projeto acarretará, além das sanções

estabelecidas na Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto nº

6.514,  de 22 de julho de 2008,  aplicação de multa mínima de 100.000 Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais por dia de funcionamento da tecnologia.

Nos termos da justificação, a medida visa à proteção do meio ambiente e da saúde

pública, visto que o processo de incineração emite gases poluentes, inexistindo níveis

seguros e controle dos seus impactos no meio ambiente e na saúde da população.

Além disso, a proibição exigirá do poder público a adoção de políticas que priorizem a

utilização de outros meios menos gravosos ao meio ambiente e à saúde pública para

a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, como, por exemplo, a coleta seletiva.

Sobre os aspectos jurídico-constitucionais,  cumpre destacar que o projeto de lei

cuida  de  matéria  que  envolve  questões  relacionadas  a  saúde,  meio  ambiente,

produção, consumo, recursos naturais e poluição, com ênfase nos temas saúde e

meio  ambiente,  incluindo-se  entre  aquelas  de  competência  legislativa  concorrente

entre  o  poder  central  e  os  estados  membros,  e  de  competência  administrativa

comum, nos termos dos arts. 23, II e VII, e 24, VI e XII, da Constituição Federal.

No âmbito federal, as normas gerais sobre a matéria se encontram dispostas na Lei

nº  12.305,  de 2  de  agosto de  2010,  que institui  a  Política  Nacional  de  Resíduos

Sólidos.
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A proposta em apreço pretende suplementar a referida legislação federal, trazendo

medidas específicas capazes de alcançar o objetivo constitucionalmente traçado de

proteção e defesa da saúde pública e do meio ambiente, especialmente no que tange

ao processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

Nos  termos  da  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  “o  espaço  de

possibilidade  de  regramento  pela  legislação  estadual,  em  casos  de  competência

concorrente  abre-se:  (1)  toda vez que não haja  legislação federal,  quando então,

mesmo sobre princípios gerais, poderá a legislação estadual dispor; e (2) quando,

existente legislação federal que fixe os princípios gerais, caiba complementação ou

suplementação para o preenchimento de lacunas, para aquilo que não corresponda à

generalidade;  ou  ainda,  para  a  definição  de  peculiaridades  regionais.”  (ADI  2396

MC/MS; Relatora Min. Ellen Gracie; DJ 14-12-2001)

No caso, a intenção da proposta é complementar a legislação federal através de

regras específicas e detalhistas capazes de conferir densidade aos princípios gerais e

objetivos traçados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305,

de  2  de  agosto  de  2010),  entre  eles:  a  prevenção  e  a  precaução  (art.  6º,  I);  o

reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e

de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania (art. 6º, VIII);

proteção da saúde pública e da qualidade ambiental (art. 7º, I); não geração, redução,

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final

ambientalmente  adequada  dos  rejeitos  (art.  7º,  II);  adoção,  desenvolvimento  e

aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais

(art. 7º, IV).

Finalmente, ressalvada a competência privativa do Chefe do Executivo, assegurada

constitucionalmente,  nos  termos  do  art.  66,  III,  da  Constituição  do  Estado,  nos

assuntos relacionados à organização administrativa no âmbito do Executivo, cumpre-

nos assinalar a inexistência de norma instituidora de reserva de iniciativa do processo

legislativo  no  que  se  refere  à  matéria  proteção  e  defesa  da  saúde  e  do  meio

ambiente.

Por isso, são necessárias algumas adequações na proposição, especificamente no

seu art. 3º, já que não compete à iniciativa parlamentar a definição da competência da
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Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam.

Por  fim,  a  proposição  merece  adequações  pertinentes  à  técnica  legislativa  de

redação  parlamentar,  especialmente  porque já  existe  no  âmbito  estadual  diploma

legal que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos (Lei nº 18.031, de 12 de

janeiro de 2009), razão pela qual o tema proposto no projeto deve ser inserido na lei

estadual já existente, ao invés de se criar lei autônoma para o seu tratamento.

Sendo assim, consolidando as adequações anteriormente explicadas, sugere-se o

Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.051/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivos à Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre

a  Política  Estadual  de  Resíduos  Sólidos,  proibindo  a  utilização  da  tecnologia  de

incineração no processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos oriundos do

sistema de coleta do serviço público de limpeza urbana nos municípios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  - O art. 17 da Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, fica acrescido dos

seguintes inciso IV e parágrafo único:

“Art. 17 - (…)

IV - utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final dos

resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público de limpeza

urbana nos Municípios.

Parágrafo único - A proibição prevista no inciso IV abrange também as concessões

públicas para empreendimento que promova o aproveitamento energético a partir da

incineração de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta convencional.”.

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

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Duilio de Castro - André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.214/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  procurador-geral  de  Justiça,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa  o

percentual  relativo  ao  ano  de  2013,  para  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado.

Publicada no  Diário do Legislativo em 20/6/2013, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre sua

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

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

Fundamentação

O projeto de lei  em exame fixa em 6,49% o percentual  de recomposição a ser

aplicado  a  partir  de  1º/5/2013,  para  a  revisão  dos  vencimentos  e  proventos  dos

servidores do  Ministério  Público,  nos  termos do art.  37,  inciso X,  da  Constituição

Federal.

O  percentual  utilizado  para  a  revisão  consiste  na  inflação  apurada  pelo  Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - , apurado no período de maio de

2012 a abril de 2013.

Frise-se que a proposição utiliza-se corretamente da terminologia vencimentos já

que abrange apenas os servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do

Ministério Público do Estado, os quais possuem o sistema remuneratório composto

pela  referida  parcela  somada  a  adicionais  e  gratificações,  não  abrangendo  os

membros do Ministério Público (promotores e procuradores de justiça), os quais são

remunerados pelo sistema de subsídio (parcela única) previsto no art. 39, § 4º, da

Constituição da República.

O § 2º do art. 1o da proposição estabelece ressalva no sentido de que o disposto

na futura  lei  não deve aplicar-se  ao  servidor  inativo  cujos  proventos tenham sido

calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam

reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.
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Passemos à análise jurídico-constitucional da matéria.

O projeto objetiva conferir operatividade ao comando constitucional contido no art.

37, inciso X, da Constituição da República, cujos termos seguem transcritos:

“Art. 37 - (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.

39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices;”.

O referido dispositivo constitucional traz dois comandos. O primeiro deles é relativo

à fixação e ao aumento da remuneração (reajuste, aumento efetivo, concedido para a

adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado), e o segundo

refere-se à revisão anual da remuneração, voltada para sua recomposição em face

da inflação.

A pretensão do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando, o qual

já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência de nossos Tribunais como um

direito  subjetivo  dos  servidores públicos,  constituindo uma obrigação do chefe  de

cada Poder a iniciativa de deflagrar anualmente o processo legislativo referente ao

projeto indispensável para o seu asseguramento.

Quanto  à iniciativa da  proposição,  entendemos  que ela  está de  acordo com as

disposições constitucionais, uma vez que a Constituição da República, no art. 127, §

2o,  e  a  Constituição  Estadual,  no  art.  122,  I,  asseguram  ao  Ministério  Público  a

autonomia  funcional  e  administrativa,  podendo  este  propor  ao  Poder  Legislativo

projetos de lei que versem sobre a política remuneratória dos seus cargos e serviços

auxiliares.

Há ainda que se ressaltar que o Ministério Público possui autonomia na definição

do  índice  de  reajuste  e  da  data-base  para  a  revisão  dos  seus  vencimentos  e

proventos, não se vinculando aos que forem legalmente fixados para os servidores de

outros Poderes do ente federativo.

Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“Não há, de igual modo, ofensa ao disposto no art. 37, X e XII, da Constituição do

Brasil. Como ponderou o min. Célio Borja, relator à época: ‘A dicção do inciso X, do
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art. 37, da CF, parece não abonar a tese da imperativa adoção dos mesmos índices

para todos os servidores civis dos diferentes Poderes, sustentada na inicial.  (...).’”

(ADI 603, voto do Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 17-8-2006, Plenário, DJ de 6-

10-2006.)

A  ressalva  apresentada  no  §  2º  do  art.  1o  coaduna-se  com  as  alterações

constitucionais operadas no regime de aposentação do servidor público, notadamente

com a edição da Emenda à Constituição nº 41, de 2003. Esta Comissão, quando da

apreciação do Projeto de Lei nº 4.663/2010, de autoria do Tribunal de Justiça, que

tratou do reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do

Estado,  entendeu  pela  constitucionalidade  de  dispositivo  idêntico  ao  que  ora  se

apresenta na proposição em exame.

É possível dizer que as alterações trazidas pela Emenda à Constituição nº 41/2003,

que se inferem da leitura conjugada dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição

Federal, embora tenham garantido o direito a reajuste, cuidaram de estabelecer uma

separação  no  tratamento  jurídico  da  matéria  em  relação  aos  servidores  que  a

proposta normativa em tela pretende abrigar (aposentados que não possuem o direito

à paridade).

A esse respeito,  segue a opinião de Daniela Mello Coelho: “Inserida no rol  das

alterações promovidas pela Emenda à Constituição nº 41, de 2003, a derrubada do

instituto da paridade entre os proventos dos inativos e os vencimentos dos servidores

em  atividade,  com  a  substituição  pela  garantia  do  reajustamento  dos  benefícios,

promoveu a proximidade do tratamento conferido à matéria no campo da previdência

do servidor  com aquele  disciplinado no RGPS”  (Servidor  Público,  organização de

Cristiana Fortini, Belo Horizonte: Fórum, 2009, pág. 55.).

Destacamos  que o  art.  169 da Constituição Federal  de  1988 estabelece que a

concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita se

houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa

de pessoal  e  aos  acréscimos dela  decorrentes bem como se houver  autorização

específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Nesse sentido, a Lei nº 20.373, de 2012, lei de diretrizes orçamentárias vigente,

prevê em seu art. 14:
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“Para  atender  ao  disposto  no  inciso  II  do  §  1º  do  art.  169  da  Constituição  da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,

a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.”.

Na mensagem  por  meio  da  qual  se  encaminhou  o  projeto  em  exame,  o  autor

destaca que todos os valores do impacto financeiro decorrentes da proposta foram

aprovados  conforme  a  disponibilidade  financeira  e  orçamentária,  mostrando-se

compatíveis com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O  autor  da  proposição  apresentou  também,  em  sua  mensagem  de

encaminhamento do projeto,  a projeção do impacto orçamentário que será gerado

pela revisão remuneratória, destacando os seus reflexos na Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Sendo  assim,  caberá  oportunamente  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária analisar o estudo do impacto e apurar se tais pontos se encontram

atendidos pela proposição.

Por  fim,  destacamos  que  a  proposição  merece  alterações  visando  melhor

adequação à técnica legislativa, uma vez que a Tabela de Escalonamento Vertical de

Vencimentos que se pretende revisar não foi instituída pelo art. 8º e pelo Anexo II da

Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, mas sim pelo item IV.2 do Anexo IV da Lei nº

13.436, de 30 de dezembro de 1999.

Dessa  forma,  em  observância  às  regras  de  técnica  legislativa,  a  revisão

remuneratória  deve  ser  prevista  sobre  a  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de

Vencimentos  instituída  pelo  item  IV.2  do  Anexo  IV  da  Lei  nº  13.436,  de  30  de

dezembro de 1999, modificado pela Lei n° 18.800, de 31 de março de 2010.

Por  outro  lado,  o  §  1º  do  art.  1º  deve  determinar  a  atualização  do  quadro  de

multiplicadores  da Tabela de Escalonamento Vertical  de Vencimentos constante no

item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 1999, de forma integral e não apenas do

padrão  inicial  da  carreira,  razão  pela  qual  alteramos  a  sua  redação,  bem  como

introduzimos o Anexo I com o referido quadro atualizado.

Já  o  art.  2º  do  projeto  se  mostra  inócuo,  pois  traduz  consequência  lógica  da
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aplicação  do  reajuste  proposto  no  “caput”  do  art.  1º,  razão  pela  qual  deve  ser

suprimido.

Por esses motivos, apresentamos ao final o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.214/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Ministério Público do Estado, referente ao ano de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O valor dos multiplicadores a que se refere o item IV.2 do Anexo IV da Lei

nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos dos servidores do Ministério Público, modificado pela Lei nº

18.800, de 31 de março de 2010, fica reajustado, a partir de 1º de maio de 2013, em

6,49%  (seis  vírgula  quarenta  e  nove  por  cento),  nos  termos  do  art.  37,  X,  da

Constituição da República.

Parágrafo único - Em virtude da aplicação do índice previsto no “caput” deste artigo,

o quadro de multiplicadores da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos

constante no item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999,

modificado pelo Anexo II da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, passa a vigorar

na forma do Anexo I desta lei.

Art.  2º  -  O disposto  nesta  lei  não se  aplica ao  servidor  inativo  cujos  proventos

tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.  40 da Constituição da

República e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.

Art. 3º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

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

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio de Castro - Leonídio Bouças - Dalmo
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Ribeiro Silva - André Quintão.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº …, de … de … de … .)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos

(…)

IV.2 - Multiplicadores

Padrão Valor

MP-01 ao MP-44 R$993,25

MP-45 ao MP-60 R$977,10

MP-61 ao MP-79 R$962,30

MP-80 ao MP-98 R$939,42

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.243/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.243/2013 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Delfinópolis 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 4.243/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Delfinópolis o imóvel com 10.000m², situado na Fazenda Bom

Jardim, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

à ampliação da rede municipal de ensino; o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio  do  estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
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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

Delfinópolis 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

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.243/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Sebastião

Costa - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 904/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do  deputado Duarte Bechir,  a  proposição em epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.584/2010, institui o Programa Vida Nova e dá

outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a

esta  comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação

O projeto em análise, na forma do vencido no 1º turno, altera a Lei nº 16.276, de

19/7/2006, que dispõe sobre a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na

redução de danos causados à saúde pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. A

alteração proposta estabelece que o Estado implementará ações específicas para a

reinserção de usuário e de dependente de drogas no mercado de trabalho.

A Política Nacional Sobre Drogas, aprovada pela Resolução GSIPR/CH/Conad nº 3,

de 27/10/2005, determina que, na etapa da recuperação do dependente químico, é

necessário promover ações de reinserção familiar, social e ocupacional, por meio de

parcerias  e  convênios  com  órgãos  governamentais  e  organizações  não

governamentais, assegurando a distribuição descentralizada de recursos técnicos e

financeiros.

A Lei Federal nº 11.343, de 23/8/2006, conhecida como Lei de Drogas, também traz

determinação semelhante no art.  24. Esse dispositivo estabelece que a União,  os

stados, o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder benefícios às instituições

privadas  que  desenvolverem  programas  de  reinserção  no  mercado  de  trabalho

destinados ao usuário e dependente de drogas encaminhados por órgão oficial. Além

disso, o art. 68 determina que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios

poderão  criar  estímulos  fiscais  e  outros  para  as  pessoas  físicas  e  jurídicas  que

colaborem na prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de

usuários e dependentes e na repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito

de drogas.

O  trabalho  pode  auxiliar  na  recuperação  do  dependente  químico.  Em  artigo

intitulado “O abuso de drogas e o mundo do trabalho: possibilidades de atuação para

o  enfermeiro”  (Disponível  em:  <http://dx.doi.org/10.1590/S1414-

81452007000400024>.  Acesso em:  11/6/2013),  Lúcia  Maria  Beck  e  Helena  Maria

David informam que

“Há um consenso de que trabalhadores desempregados têm menor autoestima ou

maior sentimento depressivo, apresentam menor nível de bem-estar, experimentam

sentimentos  de  caráter  negativo  mais  frequentemente,  sentem  menor  grau  de

satisfação  com  a  vida,  além  de  apresentarem  uma imagem  mais  negativa  de  si
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mesmos e de menos valia quando comparados com trabalhadores empregados, fato

este  que  levaria  a  uma  dificuldade  maior  de  retornar  ao  mercado  de  trabalho.

Portanto, o trabalho pode ser considerado importante fator de proteção e manutenção

da saúde mental.”

As autoras também afirmam que não se deve esperar que o indivíduo abandone

primeiramente as drogas para inseri-lo no mercado de trabalho, mas “usar a atividade

laboral entendendo-a como dimensão fundamental da vida humana, capaz de atuar

como elemento catalisador de forças e como redução de danos”.

Consideramos que o trabalho é importante recurso para a recuperação da saúde

física  e  psicológica  do  dependente  e  julgamos  pertinente  e  oportuna  a  medida

proposta no projeto em exame. Portanto, diante das razões expostas e da ausência

de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o

posicionamento adotado no 1º turno de tramitação da matéria, a favor da aprovação

da proposição em análise na forma do texto aprovado no 1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 904/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente  -  Arlen  Santiago,  relator  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor

Wilson Batista.

PROJETO DE LEI Nº 904/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei n° 16.276, de 19 de julho de 2007, que dispõe sobre a atuação do

Estado na prevenção, no tratamento e na redução de danos causados à saúde pelo

uso abusivo de álcool e outras drogas e altera o art. 3° da lei n° 12.296, de 13 de

setembro de 1996.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  - O art. 1° da Lei n° 16.276, de 19 de julho de 2006, fica acrescentado do

seguinte inciso IV:

“Art. 1° - (…)

IV - ações específicas para a reinserção no mercado de trabalho de usuário e de
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dependente de drogas.".

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.504/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei  em tela dispõe sobre a

comercialização e a distribuição de canudos plásticos para consumo de bebidas e

outros alimentos líquidos.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1. Retorna agora a

proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.

189, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em análise visa a proibir a comercialização e a distribuição de canudos

plásticos  flexíveis  para  consumo de bebidas  e  outros  alimentos  líquidos  que  não

estejam embalados individualmente. De acordo com a justificação do autor, a medida

proposta poderia prevenir diversas doenças, uma vez que evitaria a contaminação

desses  canudos  por  partículas  do  ambiente  e  micro-organismos  provenientes  do

contato com as mãos dos consumidores e, ainda, a sua indevida reutilização.

Conforme pesquisa citada em nosso parecer  de 1º  turno, a presença de micro-

organismos nas embalagens de latas e garrafas de bebidas e em canudos plásticos

indica  condições  higiênicas  e  sanitárias  insatisfatórias,  o  que pode ocasionar  nos

consumidores problemas gastrintestinais como diarreia, vômitos e dores abdominais

intensas, além de febre. Se eles chegarem à corrente sanguínea, a infecção pode se

tornar sistêmica. Pessoas com sistema imunológico debilitado, com alguma lesão na

mucosa bucal - como gengivite, afta ou herpes labial - são as mais vulneráveis a uma

contaminação direta.

Durante a tramitação do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apontou a

competência  concorrente  entre  União,  estados  e  municípios  para  legislar  sobre

proteção à saúde, bem como sobre produção, consumo e responsabilidade por dano

ao consumidor, nos termos do art. 24 da Constituição da República de 1988. Nesses
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casos, compete à União editar normas gerais sobre a matéria, e aos estados e ao

Distrito  Federal  cabe  suplementar  essas  normas,  de  modo  a  atender  a  suas

peculiaridades.

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, III,  que compete à União, no âmbito desse sistema, normatizar, controlar e

fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. Entretanto, até

o  momento  a  Anvisa  não  editou  norma  que  torne  obrigatório  o  uso  de  canudos

individuais e hermeticamente fechados, ficando a critério de cada empresa a adoção

ou não desse procedimento. Diante da ausência de norma federal que regulamente a

matéria, cabe ao Estado exercer a competência legislativa plena, conforme preceitua

a Constituição Federal, em seu art. 24, § 3º.

Esta comissão, visando a aprimorar o texto da norma, apresentou o Substitutivo nº

1, no 1º turno, a fim de especificar o tipo de embalagem exigido para os canudos

plásticos e de remeter as penalidades pela infração de seus dispositivos às sanções

previstas na Lei nº 13.317, de 24/9/1999, que contém o Código de Saúde de Minas

Gerais.

O aumento das exigências no campo da higiene na alimentação é tão fundamental

para a prevenção de doenças e para a saúde coletiva que consideramos necessário

estender  a  medida proposta  no  projeto  em  análise  a  todos  os  tipos  de  canudos

plásticos, de forma que não se aplique apenas aos canudos plásticos flexíveis. Para

tanto, apresentamos a Emenda nº 1 ao texto aprovado no 1º turno.

Diante das razões expostas e da ausência de fatos supervenientes que justifiquem

nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no 1º turno de

tramitação da matéria, a favor da aprovação da proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.504/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se do art. 1º e da ementa o termo “flexíveis”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.
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Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Arlen Santiago - Carlos

Pimenta.

PROJETO DE LEI Nº 2.504/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe  sobre  a  comercialização  e  a  distribuição  gratuita  de  canudos  plásticos

flexíveis para consumo de bebidas e outros alimentos líquidos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Ficam proibidas a comercialização e a distribuição gratuita  de canudos

plásticos  flexíveis  para  consumo de bebidas  e  outros  alimentos  líquidos  que  não

estejam em embalagem plástica individual hermeticamente fechada.

Art.  2º  -  O descumprimento  do  disposto  no  art.  1º  constitui  infração sanitária  e

sujeita os infratores às penalidades previstas na Lei nº 13.317, de 24 de setembro de

1999, sem prejuízo de outras medidas procedimentais estabelecidas pelos órgãos de

vigilância em saúde.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados a partir da

data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.714/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em tela dispõe sobre

os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no âmbito do Estado e dá

outras providências.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna agora a

esta  Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em análise, na forma do vencido no 1º turno, altera a Lei nº 16.279, de

20/7/2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de

saúde no Estado e consolida, em um só instrumento legal, os direitos dos usuários do
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Sistema Único de Saúde - SUS -, consagrados na Constituição Federal e em leis

esparsas, de forma a facilitar o pleno conhecimento, por parte da sociedade, desses

direitos, bem como o seu exercício.

Com o advento da reforma sanitária na década de 1980, houve uma ampliação do

conceito de saúde, que antes era centrado no modelo médico-hospitalar  e, desde

então,  passou  a  incluir  a  prevenção  de  doenças  e  a  promoção  da  saúde.  Tal

movimento culminou com a criação do SUS na Constituição da República de 1988,

cujo art.  196 estabeleceu a saúde como “um direito  de todos e dever  do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços

para sua promoção, proteção e recuperação”.

A partir  da promulgação da Constituição de 1988 foram editadas normas com o

propósito de regulamentar o SUS em todo território nacional, tais como: Lei Federal nº

8.080, de 19/9/1990 -Lei Instituidora do SUS; Lei Federal nº 5.991, de 17/12/1973,

que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos

farmacêuticos e correlatos; Lei Federal nº 6.360, de 23/9/1976, que dispõe sobre a

vigilância  sanitária  de  produtos  e  serviços  de  interesse  da  saúde;  Resolução  do

Conselho Federal de Medicina nº 1.931, de 17/9/2009, que aprova o Código de Ética

Médica;  e  Portaria  MS/GM nº  675,  de  30/3/2006,  que  dispõe  sobre  a  Carta  dos

Usuários da Saúde.

Todos esses comandos jurídicos legitimam e justificam a proposição em estudo,

cujo  objetivo  é  o  esclarecimento  das  situações  e  necessidades concretas  que se

apresentam aos usuários das mencionadas ações e serviços.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  preliminarmente  a  matéria,

informou que assuntos relativos a proteção e defesa da saúde são de competência

concorrente entre União, estados e municípios. No entanto, apontou a existência da

Lei nº 16.279, de 20/7/2006, em vigor, cujos dispositivos já incluem a maior parte dos

comandos do projeto de lei em tela. Diante desse fato, apresentou o Substitutivo nº 1,

de modo a alterar a citada lei  para incluir  dois dos dispositivos da proposição em

análise que inovam o ordenamento jurídico, a saber: direito do usuário das ações e

serviços de saúde no Estado a receber receitas digitadas ou em letra legível, com o
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nome  genérico  das  substâncias  prescritas,  sem  a  utilização  de  códigos  ou

abreviaturas, e com o nome do profissional, sua assinatura e seu número de registro

no órgão de controle e regulamentação da profissão, como meio de propiciar maior

transparência nas relações entre profissional de saúde e paciente; e direito do usuário

de conhecer a procedência do sangue e dos hemoderivados e poder verificar, antes

de recebê-los, os carimbos que atestem a sua origem, sorologias efetuadas e prazo

de validade, visto que o art. 2º, XI, “b”, da Lei nº 16.279, de 2006, não estabelece com

clareza esse direito.

Esta comissão concordou com as alterações propostas por meio do Substitutivo nº

1, uma vez que elas coadunam com o princípio de consolidação das leis e ampliam

os meios de assegurar aos usuários das ações e serviços de saúde no Estado um

atendimento esclarecido, transparente e eficiente.

Enfim,  diante  das  razões  expostas  e  da  ausência  de  fatos  supervenientes  que

justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no 1º

turno de tramitação da matéria, a favor da aprovação da proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.714/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Wilson Batista - Arlen

Santiago.

PROJETO DE LEI Nº 2.714/2011

(Redação do Vencido)

Altera o inciso X e acrescenta o inciso XI-A ao “caput” do art. 2º da Lei nº 16.279, de

20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos

serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso X do “caput” do art. 2º Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

X - receber as receitas digitadas ou em letra legível,  com o nome genérico das
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substâncias prescritas, sem a utilização de códigos ou abreviaturas, e com o nome do

profissional,  sua  assinatura  e  seu  número  de  registro  no  órgão  de  controle  e

regulamentação da profissão;”.

Art.  2º  -  Fica  acrescentado ao “caput”  do  art.  2º  da  Lei  nº  16.279,  de  2006,  o

seguinte inciso XI-A:

“Art. 2º - (…)

XI-A -  conhecer  a  procedência  dos  hemoderivados  e  ser  autorizado a  verificar,

antes de recebê-los, os carimbos que atestaram a origem, sorologias efetuadas e

prazo de validade.”.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 286/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 286/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública o Instituto Restauração com Amor e Arte - Restaurart -, com sede

no Município  de São João do Manhuaçu,  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° 286/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Restauração com Amor e Arte - Restaurart -,

com sede no Município de São João do Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Restauração com Amor e Arte

- Restaurart -, com sede no Município de São João do Manhuaçu.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.001/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.001/2011, de autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Pró-Reabilitação dos Portadores das

Anomalias Faciais Congênitas - Face Amiga -, 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° 2.001/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Pró-Reabilitação  dos  Portadores  das

Anomalias Faciais Congênitas - Face Amiga, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação Pró-Reabilitação dos

Portadores das Anomalias Faciais Congênitas - Face Amiga, com sede no Município

de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.946/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.946/2013, de autoria do Deputado  Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Sorriso Solidário,

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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.946/2013

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Sorriso Solidário,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública  a Organização Não Governamental

Sorriso Solidário, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Ana Maria Resende, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.952/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.952/2013, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública o Bem-Me-Quer Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer, com

sede no Município de Monte Santo 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° 3.952/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Bem-Me-Quer  Grupo  de  Apoio  aos

Portadores de Câncer, com sede no Município de Monte Santo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a entidade Bem-Me-Quer Grupo de

Apoio aos Portadores de Câncer, com sede no Município de Monte Santo de Minas.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Costa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.964/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.964/2013, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação Cidadãos do Bem, com sede no Município

de Santa Luzia, 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° 3.964/2013

Declara de utilidade pública a Associação Não Governamental Cidadãos do Bem,

com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Não  Governamental

Cidadãos do Bem, com sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.991/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.991/2013, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública  o  Clube de Mães,  com sede no Município  de  Alvinópolis,  foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 3.991/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Mães,  com  sede  no  Município  de

Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Mães,  com  sede  no

Município de Alvinópolis.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.004/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.004/2013, de autoria do Deputado  Pompilio Canavez, que

declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Resgatando Vidas, com sede no

Município de São João del-Rei, 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° 4.004/2013

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Resgatando Vidas, com sede

no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais Resgatando

Vidas, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.011/2013
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Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.011/2013,  de  autoria  do  Deputado  Sebastião  Costa,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bom Jardim de Tronqueiras  -

A.C.B.J.T.  -,  com sede no Município de Peçanha, 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° 4.011/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bom Jardim de Tronqueiras -

ACBJT -, com sede no Município de Peçanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Bom Jardim

de Tronqueiras - ACBJT -, com sede no Município de Peçanha.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.022/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.022/2013,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Quatro Estações Ações Sociais - Queas -, 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.
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PROJETO DE LEI N° 4.022/2013

Declara de utilidade pública a entidade Quatro Estações Ações Sociais  - Queas -,

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 Quatro Estações Ações

Sociais - Queas -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.024/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.024/2013,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amanu  - Educação,  Ecologia  e

Solidariedade, com sede no Município de Jaboticatubas, 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° 4.024/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amanu  - Educação,  Ecologia  e

Solidariedade, com sede no Município de Jaboticatubas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Amanu  - Educação,

Ecologia e Solidariedade, com sede no Município de Jaboticatubas.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.031/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.031/2013,  de  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  que

declara  de  utilidade pública  a Associação dos Moradores do  Cerradinho Deolinda

Cândida de Jesus, com sede no Município de Cana Verde, 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° 4.031/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Cerradinho Deolinda

Cândida de Jesus, com sede no Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do

Cerradinho Deolinda Cândida de Jesus, com sede no Município de Cana Verde.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.043/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.043/2013,  de  autoria  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  que

declara de utilidade pública o Projeto de Apoio à Criança, com sede no Município de

Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.043/2013

Declara de utilidade pública a entidade Projeto de Apoio à Criança, com sede no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto de Apoio à Criança,

com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.057/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.057/2013, de autoria do Deputado Deiró Marra, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Família  de  Caná  de  Patrocínio,  com  sede  no

Município de Patrocínio, 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° 4.057/2013

Declara de utilidade pública a Associação Família de Caná de Patrocínio, com sede

no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação Família  de  Caná  de

Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.



685
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.066/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.066/2013, de autoria da Deputada Luzia Ferreira, que declara

de utilidade pública a Associação Viva Vida  - Voluntários Itabiranos Valorizando a

Vida,  com  sede  no  Município  de  Itabira,  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 4.066/2013

Declara de utilidade pública a entidade VivaVida - Voluntários Itabiranos Valorizando

a Vida, com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  VivaVida  - Voluntários

Itabiranos Valorizando a Vida, com sede no Município de Itabira.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.067/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.067/2013, de autoria do Deputado Mário Henrique Caixa, que

declara de utilidade pública a entidade Associação Trespontana de Proteção Animal -

ONG Amor Animal -, com sede no Município de Três Pontas, 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 N° 4.067/2013

Declara de utilidade pública a Associação Trespontana de Proteção Animal - ONG

Amor Animal, com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Trespontana de Proteção

Animal - ONG Amor Animal, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.071/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.071/2013, de autoria do Deputado  Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos dos Bairros Ouro

Verde, Jardim Montanhês, Rosa Mística e José Branco, com sede no Município de

Formiga, 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 4.071/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos dos Bairros Ouro

Verde, Jardim Montanhês, Rosa Mística e José Branco, com sede no Município de

Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

dos Bairros Ouro Verde, Jardim Montanhês, Rosa Mística e José Branco, com sede

no Município de Formiga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.072/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.072/2013, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital Carlos Chagas, com sede

no Município de Candeias, 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° 4.072/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital Carlos Chagas,

com sede no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital

Carlos Chagas, com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.073/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.073/2013, de autoria do Deputado  Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação Ítalo-Brasileira para Educação  - Assibe  -,

com  sede  no Município  de  Astolfo  Dutra,  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
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Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.073/2013

Declara de utilidade pública a Associação Ítalo-Brasileira para Educação - Assibe -,

com sede no Município de Astolfo Dutra.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Ítalo-Brasileira  para

Educação - Assibe -, com sede no Município de Astolfo Dutra.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.093/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.093/2013,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Monsenhor  Umbelino,  com  sede  no

Município de Elói Mendes, 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 4.093/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Monsenhor  Umbelino,  com  sede  no

Município de Elói Mendes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica declarada de utilidade pública a Associação Monsenhor Umbelino,

com sede no Município de Elói Mendes.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.
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Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.104/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.104/2013, de autoria do Deputado Paulo Lamac, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Projetar  Minas,  com  sede  no  Município  de

Barbacena, 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 4.104/2013

Declara de utilidade pública a Associação Projetar Minas, com sede no Município de

Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projetar Minas, com sede

no Município de Barbacena.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.130/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.130/2013, de autoria do Deputado Rogério Correia, que altera

a Lei  n° 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, 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° 4.130/2013

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 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. 1° - O art. 1° da Lei 14.848, de 12 dezembro de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

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

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

Art. 2° - A ementa da Lei n° 14.848, de 2003, passa a ser: “Declara de utilidade

pública a Associação Folclórica Santos Reis e Comunitária de Santa Cruz da Prata,

com sede no Município de Guaranésia.".

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.137/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.137/2013, de autoria do Deputado Antônio Lerin, que declara

de utilidade pública a Corporação Musical Lira Santo Antônio, com sede no Município

de Campos Altos, 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° 4.137/2013

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Santo Antônio, com sede no

Município de Campos Altos.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Corporação  Musical  Lira  Santo

Antônio, com sede no Município de Campos Altos.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.186/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.186/2013, de autoria do Deputado  Sávio Souza Cruz, que

declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental  - Arpa  -,

com sede no Município de Curvelo, 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° 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.  1°  - Fica declarada de utilidade pública a 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 Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.221/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.221/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação
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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 n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.221/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

aguardente de cana-de-açúcar,  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 fabricação de aguardente de cana-de-açúcar, 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° 403/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 20/8/2013, a seguinte comunicação:

Do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  notificando  o  falecimento  do  deputado  José

Henrique Lisboa Rosa, ocorrido em 20/8/2013, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2013

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 5.438, DE 22 DE AGOSTO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

aguardente de cana-de-açúcar,  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 fabricação de aguardente de cana-de-açúcar, 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° 403/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto 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 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2013

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Zé Maia

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

Correspondência: Mensagens nºs 499, 500, 501, 502 e 503/2013 (encaminhando os

Projetos de Lei nºs 4.387, 4.388, 4.389 e 4.390/2013 e emenda ao Projeto de Lei nº

4.354/2013, respectivamente), do governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.391 a 4.408/2013 -

Requerimentos nºs 5.326 a 5.348/2013 - Comunicações: Comunicação do deputado

Antônio Carlos Arantes - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Palavras  do  Presidente  -
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Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Ana Maria

Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza  Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca

Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O 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 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A deputada Liza Prado, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 499/2013*

Belo Horizonte, 13 de agosto 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  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - a alienar o imóvel que especifica.

A presente proposição tem por finalidade a alienação do imóvel comercial composto

de terreno de 1.352,0m² e suas edificações de um e dois pavimentos de 864,0m²

localizado  na  Avenida  do  Contorno,  nº  3.129,  Bairro  Santa  Efigênia,  em  Belo

Horizonte. Considerando-se os custos de eventuais adaptações para atendimento às

exigências legais com o fim de adequar o imóvel às necessidades de uso, concluiu-se

pela  impossibilidade de  seu aproveitamento  para  instalação de  outra  unidade  da

referida autarquia estadual. Os recursos provenientes da alienação serão destinados

a investimentos na construção e aquisição de outras instalações ou equipamentos

necessários às atividades finalísticas do IPSEMG.

Ressalta-se que o projeto de lei que se encaminha a esta Casa Legislativa tem por

fundamento  a  autorização  para  alienação  do  referido  bem  imóvel  por  valor  não

inferior  ao  da  respectiva  avaliação,  observando-se  as  normas  e  procedimentos

aplicáveis à espécie.

Por entender relevante, e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Presidente do IPSEMG.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício.

Exposição de Motivos

REFERÊNCIA:  Proposta  de  Lei  que  autoriza  a  alienação  de  bem  imóvel  de

propriedade, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais-

IPSEMG.

OBJETIVO: Alienação de bens imóveis.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS:

O imóvel pertencente ao patrimônio do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - IPSEMG, que se requer alienado, consiste:

01) Imóvel comercial composto pelo, terreno de 1.352,0 m², constituído pelo lote 25-

A e parte dos lotes, 26-A e 27 do quarteirão 4-C,  da 8ª Seção Suburbana e pelas
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edificaçõs compostas por galpões de um e dois pavimentos totalizando 864,0 m² de

área construída,  localizado à  Avenida do Contorno nº  3.129, Santa Efigênia, Belo

Horizonte - MG. Escritura: Cartório do 6° Ofício de Notas fls. 129 a 131, livro 382.

Registro: matrícula nº 29.607, Cartório do 2° Ofício de Registros de Imóveis de Belo

Horizonte:

O imóvel  foi  adquirido  pelo  IPSEMG em setembro  de 1985 e  adaptado  para a

instalação da Cooperativa dos Servidores do Instituto. Entretanto, com liquidação da

Cooperativa  o  imóvel  foi  desocupado  e  adaptado  para  a  instalação  da  Drogaria

Externa do IPSEMG e,  posteriormente,  com o fechamento da Drogaria Externa o

imóvel passou a ser utilizado como depósito de materiais inservíveis, até a conclusão

dos processos de doação ou alienação.

Considerando  que  após  a  conclusão  dos  trabalhos  de  desfazimento  dos  bens

móveis o imóvel ficará ocioso;

Considerando que o imóvel se encontra em precário estado de conservação, sendo

necessária a execução de obra para a sua manutenção;

Considerando  que  para  a  adaptação  do  imóvel  para  a  instalação  de  qualquer

Unidade  do  Instituto,  requer  obrigatoriamente  adequá-lo  às  normas  urbanísticas

vigentes,  dentre  estas  a  concernente  a  vagas  de  estacionamento,  e  diante  da

limitação, da metragem de frente do terreno e, considerando ainda o custo para as

adaptações,  constatou-se  a  impossibilidade  de  aproveitamento  do  imóvel  para  a

instalação de outra Unidade do Instituto, com o atendiment às exigências legais para

adequá-lo às necessidades de uso.

Ante  o  exposto,  submetemos o presente projeto  de  lei  que visa  à  obtenção de

autorização legislativa para que o IPSEMâ possa alienar, por valor não inferior ao da

avaliação,  o  imóvel  supracitado,  obedecendo  às  normas  existentes  no  que  diz

respeito aos procedimentos exigidos para alienação de bens imóveis do patrimônio

disponível.

Jomara Alves da Silva, Presidente do IPSEMG.

PROJETO DE LEI Nº 4.387/2013

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

IPSEMG a alienar o imóvel que especifica.
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Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

IPSEMG autorizado a alienar o imóvel comercial composto pelo terreno de 1.352,0m²,

constituído pelo lote 25-A e parte dos lotes 26-A e 27 do quarteirão 4-C, da 8ª Seção

Suburbana e  pelas  edificações  compostas  por  galpões de  um e  dois  pavimentos

totalizando 864,0m² de área construída, localizado na Avenida do Contorno nº 3.129,

Bairro Santa Efigênia, Município de Belo Horizonte, registrado no Cartório do 6º Ofício

de Notas, às fls. 129 a 131 do livro 382 e Matrícula nº 29.607 do Cartório do 2º Ofício

de Registros de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação dos imóveis relacionados

no caput serão destinados a investimentos na construção e aquisição de instalações

ou equipamentos necessários às atividades finalísticas do IPSEMG.

Art. 2º - 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 500/2013*

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Neusa Pimentel Barbosa à

escola estadual de ensino médio situada na Rua Zita da Silva Neiva, s/nº, quadra 19,

Bairro Prado, no Município de Paracatu.

O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela

Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado da escola estadual de

ensino médio, que, em reunião realizada no dia 13 de maio de 2013, homologou, por

unanimidade dos votos de seus membros, a indicação do nome de Escola Estadual

Neusa Pimentel Barbosa, de ensino médio, para denominação da referida unidade de

ensino.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio

do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme justificação
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e exposição de motivos anexas da Senhora Secretária de Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.388/2013

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Paracatu.

Art.  1°  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Neusa  Pimentel  Barbosa  a  escola

estadual de ensino médio localizada na Rua Zita da Silva Neiva, s/nº,  quadra 19,

Bairro Prado, no Município de Paracatu.

Art. 2° - 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 501/2013*

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Ibirité 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 Ibirité, em 1989.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  atender  demanda  municipal  para  o

funcionamento de uma Unidade de Saúde. Com a transferência da propriedade será

possível  expandir  e melhorar a prestação dos serviços de saúde, de modo que a

comunidade seja diretamente beneficiada

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.389/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ibirité uma área

de 557,00m², situado naquele Município, registrado sob o nº R-3-82.710 do Livro 2,

no cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

uma Unidade de Saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art.  2º, o Município de Ibirité não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art. 4° - O Município de Ibirité encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel  prevista no parágrafo

único do art. 1º.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 502/2013*

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis

que especifica aos respectivos ocupantes, que são atualmente detentores de posse

precária.
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Informo a esse Parlamento que os imóveis em questão, advindos da extinta Caixa

Econômica do Estado de Minas Gerais -Minascaixa -, integram os ativos patrimoniais

do Estado.

Saliento que a doação de que trata o projeto ora apresentado tem por objetivo a

regularização  patrimonial  e  cartorial  dos  bens  imóveis  identificados  no  respectivo

anexo.

Nesse  sentido,  o  projeto  de  lei  orienta-se  pelos  propósitos  da  política  pública

habitacional sustentável, bem como à promoção da assistência social pelo Governo

do Estado, na linha de efetivação de direitos.

Na  oportunidade,  esclareço  a  Vossa  Excelência  que  os  imóveis  encontram-se

desafetados por parte do Estado e que inexiste interesse em sua utilização direta, o

que enseja a sua disponibilidade para os objetivos citados.

Por entender relevante, e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar à presente a Exposição de Motivos elaborada pelo Secretário de Estado de

Fazenda.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 22 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência Projeto de

Lei que propõe a doação de ativos patrimoniais do Estado de Minas Gerais advindos

da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

O Projeto de Lei tem como objetivo a regularização patrimonial e cartorial dos bens

imóveis pertencidos à extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, dentro de

políticas sociais do Governo, através da doação ao detentor da posse precária.

A Política  Nacional  de  Assistência  Social  define  como  um  de  seus  princípios

fundamentais  a  regulamentação  legal  de  todos  os  seus  benefícios  considerados

direitos socioassistenciais.
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De encontro a isso, existe a insegurança jurídica dos possuidores destes imóveis,

uma  vez  que,  por  não  serem  proprietários  legais,  os  mesmos  estão  sujeitos  à

impetração de ações judiciais de desapropriação pelo Estado de Minas Gerais ou por

futuros adquirentes em leilões.

Diante  desse  perigo  de  desalojamento  de  diversas  famílias  em  situação  de

vulnerabilidade e,  sendo o Estado um dos entes responsáveis  pela promoção de

programas de construção de moradias  e melhoria das condições habitacionais da

população,  o  presente  Projeto  de  Lei  visa  solucionar  a  angústia  de  centenas  de

famílias,  que  há  mais  de  duas  décadas  buscam  a  realização  do  sonho da  casa

própria.

Através  do  estabelecimento  de  uma política  pública  habitacional  sustentável,  a

regularização patrimonial desses imóveis vem ainda assegurar a dignidade da pessoa

humana e a moradia, direitos garantidos em nossa Carta Magna.

E, sendo o direito à moradia um Direito Fundamental, a promoção da sua defesa

deve  ser  efetivada por  ações  conjuntas do  Executivo,  Legislativo,  Judiciário  e  da

Sociedade Civil como um todo.

A  desoneração,  prevista  no  Art.  9  do  respectivo  Projeto  de  Lei,  importa  em

R$173.636,14;  e  foi  compensada com  a  atualização  da  legislação  no tocante  ao

regime de substituição tributária do setor de lubrificante.

Espero,  assim,  diante  das  razões  aduzidas,  que  o  projeto  encontre  favorável

acolhimento dos nobres Parlamentares, de forma que possa regulamentar a doação

dos imóveis a seus possuidores precários.

Atenciosamente,

Leonardo Colombini, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 4.390/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  os  imóveis  que  especifica  e  dá  outras

providências.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  aos  respectivos  ocupantes,

detentores  da  posse precária,  os  imóveis  que integram  os  ativos  patrimoniais  de

propriedade do Estado de Minas Gerais,  advindos da extinta Caixa Econômica do

Estado de Minas Gerais -Minascaixa, relacionados no Anexo.
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Art. 2º - Terá direito de receber os imóveis em doação o ocupante que se enquadrar

em uma das situações:

I - ocupante do imóvel ex-mutuário ou a ele vinculado:

a) ex-mutuário ou cônjuge deste, a ser identificado pelo contrato de empréstimo

habitacional concedido pela extinta Minascaixa, com apresentação de documento de

identidade;

b) filhos, netos, genro ou nora de ex-mutuário ou de seu cônjuge, a ser identificado

por  meio  de  certidão  de  nascimento,  certidão  de  casamento  ou  documento  de

identidade;

c) ocupante do imóvel com contrato de promessa de compra e venda assinado com

o ex-mutuário, caso em que deverá apresentar o contrato assinado pelas partes e

documento de identidade;

II - ocupante do imóvel sem vínculo com o mutuário:

a) ocupante do imóvel com contrato de promessa de compra e venda assinado com

terceiro,  caso  em  que  deverá  apresentar  o  contrato  assinado  pelas  partes  e

documento de identidade e comprovar estar na posse do imóvel há pelo menos cinco

anos;

b) ocupante do imóvel com contrato de locação, caso em que deverá apresentar o

contrato assinado pelas partes e comprovar residir no imóvel há pelo menos cinco

anos mediante apresentação de contas de água, luz e impostos ou taxas incidentes

sobre o imóvel;

III  -  ocupante sem vínculo contratual que comprovar  a posse do imóvel  há pelo

menos cinco anos, mediante apresentação de contas de água, luz e pagamento de

impostos, bem como declaração por instrumento público de cinco pessoas idôneas

confrontantes  ou  vizinhas  do  imóvel  pretendido  pelo  ocupante,  que  atestarem  a

ocupação do imóvel pelo prazo mínimo de cinco anos.

Art.  3º  -  Para  fins  de  doação,  serão  consideradas  como área  do terreno  e  da

edificação  as  originalmente  constantes  do  registro  do  imóvel  por  ocasião  da

assinatura do contrato de empréstimo habitacional  entre a extinta Minascaixa e o

mutuário inadimplente.

Parágrafo  único  -  Eventuais  benfeitorias  e  acréscimos  na  área  construída,
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realizadas  em  data  posterior  ao  registro  da  Carta  de  Arrematação  pela  extinta

Minascaixa, não terão seu valor computado para fins de quantificação do valor da

doação.

Art.  4º  -  No  momento  de  lavratura  do  registro  público  do  imóvel  em  nome do

beneficiário,  deverá  ser  averbada  a  proibição  de  venda  ou  cessão  do  imóvel  a

terceiros, pelo prazo de cinco anos, à exceção de falecimento do titular do imóvel e

de sua transferência para os herdeiros.

Art. 5º - Aos imóveis de que trata esta lei não se aplicam os critérios do art. 11 da

Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999.

Art.  6º - O ocupante deverá apresentar certidão negativa da existência de feitos

judiciais contra o Estado que tratem do imóvel objeto da regularização pretendida ou

deverá desistir de qualquer demanda que tenha o referido imóvel como objeto.

Art. 7º - Fica a Advocacia-Geral do Estado, ao final do processo de doação de que

trata esta lei, autorizada a desistir de ações judiciais que envolvam o imóvel objeto da

regularização.

Art. 8º - As custas, taxas e emolumentos cartoriais devidos pelos atos de registro

público dos imóveis previstos nesta lei serão reduzidos em noventa por cento.

Art. 9º - Os beneficiários da doação ficam isentos do pagamento do Imposto sobre

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, não se

aplicando aos imóveis de que trata esta lei os critérios estabelecidos no inciso II do

art. 3º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, e no inciso II do art. 6º do

Decreto nº 43.981, de 3 de março de 2005.

Art. 10 - A regulamentação da doação dos imóveis de que trata esta lei, inclusive o

prazo para sua efetivação, será feita por Decreto.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de )

* - O Anexo a que se refere o art. 1º da Lei nº ... , de... de... de … foi publicado no

Diário do Legislativo, de 23.8.2013.

* - 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.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 503/2013*

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 4.354, de 2013, que autoriza a

abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas de pessoal e encargos sociais,

outras despesas correntes e investimentos, ficando alterada, por meio da presente

emenda, a composição dos grupos de despesa a serem suplementados.

Trata-se  de  realocação  de  valores  entre  dotações  orçamentárias  de  custeio  e

capital,  solicitada  pelo  Gabinete  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Ministério

Público.

Ressalto  que  a  alteração  proposta  não  altera  as  fontes  de  recursos  da

suplementação e não causa ônus adicional ao Estado.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  propor  a  presente

emenda ao Projeto de Lei nº 4.354, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 4.354/2013

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Projeto de Lei nº 4.354/2013:

“Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado,  em favor  do Ministério  Público do  Estado de Minas

Gerais, até o limite de R$55.910.000,00 (cinquenta e cinco milhões novecentos e dez

mil reais), para atender a:

(…)

II  -  outras  despesas  correntes,  no  valor  de  R$8.450.000,00  (oito  milhões

quatrocentos e cinquenta mil reais); e

III  -  investimentos,  até  o  valor  de  R$2.860.000,00  (dois  milhões  oitocentos  e

sessenta mil reais).””
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- À Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.  205 do Regimento

Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Bertholdino  Apolônio  Teixeira  Junior,  diretor-geral  do  IEF,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.157/2013,  da  Comissão  de  Meio

Ambiente.

Do Sr. Flávio Carlos Pereira, coordenador-geral de Suporte Operacional ao Fies,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.706/2013,  do  deputado

Anselmo José Domingos.

Do  Sr.  Gilvaldo  de  Vasconcellos  Costa,  presidente  da  Transbetim,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.106/2013, da Comissão da Pessoa com

Deficiência.

Do Sr. Luiz Alberto A. Souza, chefe de gabinete do deputado federal Aelton Freitas,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.156/2013,  da Comissão de

Saúde.

Do Sr.  Ricardo  Augusto Simões Campos,  presidente  da  Copasa-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.842/2013, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.793/2013, deputado Almir Paraca.

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

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.082 e 4.096/2012, da Comissão de

Participação Popular, 4.788/2013, da Comissão de Minas e Energia, 4.971/2013, da

Comissão de Combate  ao  Crack,  e  ao  requerimento  encaminhado pelo  Ofício  nº

1.194/2013/SGM.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.391/2013

Institui  o Selo Amigo da Pessoa com Deficiência no âmbito do Estado de Minas
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Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Selo Amigo da Pessoa com Deficiência, a ser conferido a

entidades privadas ou públicas, com personalidade de direito privado, estabelecidas

no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Para a concessão do selo de que trata o  caput deste artigo, a

entidade  deverá  atender,  comprovada  e  integralmente,  as  normas  técnicas  de

acessibilidade estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

-,  relacionadas às pessoas com deficiência,  e a Lei  Federal  nº  10.098,  de 19 de

dezembro de 2000.

Art. 2° - O selo terá prazo de validade um ano, sendo renovável, anualmente, a

critério do órgão encarregado da concessão.

Art. 3º - A empresa agraciada com o Selo Amigo da Pessoa com Deficiência poderá

utilizá-lo na divulgação de seus produtos ou serviços.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Marques Abreu

Justificação:  A  acessibilidade,  denominada  como  possibilidade  e  condição  de

alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de

edificações,  espaço,  mobiliário,  equipamento  urbano  e  elementos,  cuida-se  de

evidente direito básico do cidadão com deficiência.

Esta proposição tem o objetivo de sensibilizar e conscientizar os responsáveis por

estabelecimentos de natureza privada a criarem condições adequadas de acesso e

uso para as  pessoas com deficiência,  tendo como base a adequação às normas

técnicas  de  acessibilidade  estabelecidas  pela  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas, atendendo, com isso, ao que dispõe a Lei Federal nº 10.098, de 2000, que

“estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das

pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  e  dá  outras

providências”.

A criação do Selo Amigo da Pessoa com Deficiência poderá servir de exemplo às

empresas  do  setor  privado  que  ainda  não  tenham  instalações  adequadas  à
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acessibilidade  da  pessoa  com  deficiência,  para  que  promovam  a  alteração

necessária, eliminando barreiras.

Neste  sentido,  cada  vez  mais  empresas  assegurarão  o  direito  de  ir  e  vir,  a

cidadania, a dignidade, bem como proporcionarão a inclusão social desses cidadãos.

Por  outro  lado,  as  que  utilizarem  o  selo  agregarão  valor  à  sua imagem,  já  que,

certificadamente, haverá a declaração de empresa responsável social, comprometida

com a pessoa com deficiência.

Por esses motivos, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação da

proposição.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.121/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.392/2013

Altera o índice do ICMS Turístico, previsto na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de

2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita da arrecadação do ICMS

que cabe aos municípios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Anexo I da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, nos itens que tratam

dos critérios ICMS Turístico e Cota Mínima, passa a vigorar na forma do Anexo I

desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício subsequente ao de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Tenente Lúcio

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009.)

* - O Anexo I,  a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009,

foi publicado no Diário do Legislativo, de 23.8.2013

Justificação: O turismo é um dos principais setores da economia atual e está na

pauta  de  investimentos prioritários  de todos os países do mundo,  neste início  de

século. No Brasil, já demonstra seu vigor com números cada vez mais expressivos e
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promissores, colocando o nosso país entre um dos principais destinos internacionais

nos  próximos  anos,  especialmente  em  razão  da  Copa  do  Mundo  de  2014  e  da

Olimpíadas de 2016.

Minas  Gerais  tem  também  dado  passos  largos  rumo  ao  mercado  turístico

internacional,  com  ações  estruturadoras  do  turismo  de  grande  importância  nos

últimos  anos,  implementadas  pela  Secretaria  do  Turismo,  com  destaque  para  o

Programa de Regionalização do Turismo, que criou mais de 50 circuitos turísticos em

todo o Estado e, mais recentemente, com a criação do ICMS Turístico.

Sem  sombra  de  dúvidas,  o  ICMS  Turístico  é  o  projeto  turístico  mais  ousado

implantado  em  Minas  nos  últimos  anos,  pioneiro  no  país,  aos  moldes  dos  já

consolidados  Icms  Cultural  e  Ecológico,  que  trouxeram  grandes  benefícios  para

esses dois importantes setores da nossa sociedade, que passaram a compor com o

turismo o tripé da sustentabilidade socioeconômica deste que é o estado mais rico em

diversidade cultural, ambiental e turístico do país.

Somos o único estado que possui  a política de ICMS Turístico,  mas apesar do

avanço que representa essa iniciativa, o índice que foi estabelecido para o turismo

pela Lei do ICMS Solidário, de apenas 0,1%, é, evidentemente, muito pequeno em

relação à importância que o setor tem para a economia do nosso estado.

Esse valor de 0,1% representa uma quantia aproximada de 4 milhões de reais ao

ano, a ser dividida por todos os municípios que aderirem ao programa. Atualmente, a

média  que cada cidade vem recebendo é de apenas R$5.000,00,  o  que é  muito

pouco  se  analisarmos  o  custo  de  um  único  projeto  de  estruturação  turística  de

qualquer  cidade,  como,  por  exemplo,  um  projeto  de  sinalização  turística  ou  de

implantação de um centro de atendimento ao turista.

É preciso considerar que esse valor será dividido por um número de municípios

cada vez maior a cada ano, com previsão de que em 2013 ultrapasse 200 municípios

aptos  a  receberem  o  ICMS  Turístico.  Como  este  é  apenas  o  terceiro  ano  de

implantação desta lei, acredita-se que nos próximos anos o número de cidades que

irão aderir a este importante programa aumentará de tal forma que o valor que cada

um receberá poderá ser insignificante, o que certamente desmotivará as prefeituras

de  continuarem  a  participar  desse  programa,  prejudicando  especialmente  os
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municípios mais pobres, contrariando totalmente os princípios e objetivos propostos

pela Lei do ICMS Solidário.

Buscando corrigir  essa distorção e dando ao turismo o valor que realmente ele

merece na distribuição da cota do ICMS que cabe aos municípios mineiros, estamos

apresentando a presente proposta de aumento do “Índice Turismo” para 1,0%, o que

melhoraria sobremaneira o quantitativo em dinheiro que as prefeituras  receberiam

mensalmente para poder planejar e investir no desenvolvimento turístico local com

ações  mais  objetivas,  que  tragam  melhorias  mais  visíveis  para  o  turista  e,

evidentemente,  para  os  moradores  das cidades beneficiadas,  visto que  o  turismo

afeta toda a economia, movimentando não só o mercado do lazer, mas os setores de

alimentação,  hospedagem,  serviços,  transporte  etc,  promovendo  o  aumento  do

número  de  postos  de  trabalho  e,  principalmente,  o  aumento  da  arrecadação

municipal.

Vale lembrar que para o município fazer jus ao ICMS Turístico precisa atender todos

os requisitos impostos pela referida lei e seu decreto regulamentador, em especial a

obrigação de implantar a Política Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Turismo

e o Conselho Municipal de Turismo, entre outras ações estruturadoras importantes,

que  permitem  realizar  uma  gestão  do  setor  turístico  do  município  de  forma

compartilhada entre a prefeitura, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada,

integração fundamental para a gestão eficiente do turismo municipal.

A opção sugerida por este projeto para completar o percentual desejado de 1,0%

para o “Índice Turismo” da referida Lei do ICMS Solidário, foi de realocar os 0,9%

restantes  pretendidos  do  índice  com  maior  pontuação  entre  todos  os  demais  16

índices da lei, que é o “Cota Mínima”, atualmente de 5,50%.

Portanto, por ter o índice “Cota Mínima” o maior percentual entre todos os outros, a

retirada dessa pequena parcela de 0,9% ainda o manteria como o maior,  ou seja

4,6%.

Além do mais, os municípios que cumprirem com as determinações impostas pela

lei  quanto  ao  índice  “ICMS  Turístico”  não  seriam  prejudicados  em  nada;  pelo

contrário, pois provavelmente receberiam um valor maior do que aquele pago pela

“Cota Mínima”, tendo em vista que é bem menor o número de municípios habilitados



710
____________________________________________________________________________

no  critério  “Turismo”,  cabendo  uma  cota  maior  a  cada  um,  ao  contrário  da

remuneração  da  “Cota  Mínima”,  que  é  dividida  igualmente  entre  todos  os  853

municípios mineiros.

Portanto, por ser mais justa essa redistribuição proposta para o índice do ICMS

Turístico,  por  estar a proposta em consonância com o momento atual,  em que é

preciso investir  cada vez mais no desenvolvimento do turismo do Estado,  por  ela

atender os princípios e objetivos da Lei do Icms Solidário, por não ocasionar prejuízo

a  nenhum  município  e  por  propor  mudanças  na  lei  que  vão  estimular  o

desenvolvimento do turismo local, contamos com a aprovação do presente projeto e

com o apoio dos nossos nobres pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Braulio Braz.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.754/2013,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.393/2013

Dispõe sobre a abertura de serviços de renovação, adição e mudança na Carteira

Nacional  de Habilitação  - CNH  - de policiais e bombeiros militares,  policiais civis,

agentes  de  segurança  penitenciários  e  agentes  socioeducativos  do  Estado  que

desempenham as funções de motoristas e motociclistas no serviço policial militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os serviços de renovação de exames, adição e mudança de categoria da

Carteira Nacional de Habilitação - CNH - de policiais e bombeiros militares, policiais

civis, agentes de segurança penitenciários e agentes socioeducativos do Estado que

efetivamente desempenham as funções de motoristas e motociclistas nas atividades

de segurança pública serão inscritos no sistema de Registro Nacional de Carteiras de

Habilitação  - Renach  -, através de formulários, após o envio de documento físico e

lógico dos departamentos de pessoal das corporações à Diretoria de Habilitação do

Detran-MG.

Art. 2º - A inscrição desses formulários no sistema Renach acarretará a isenção do

pagamento da taxa de poder de polícia pelo respectivo serviço, exceto dos valores

relativos a exames e cursos efetuados nas empresas credenciadas pelo Detran-MG,

necessários a cada serviço.
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Art. 3º - A PMMG, o CBMMG, a PCMG e a Seds serão responsáveis pelo envio de

relação nominal e arquivo lógico dos policiais e bombeiros militares, policiais civis,

agentes de segurança penitenciários e agentes socioeducativos que terão direito à

isenção  da  taxa  de serviço,  com  as  informações  sobre  o  tipo  de  serviço,  nome,

registro geral, cadastro de pessoa física e matrícula para a Diretoria de Habilitação,

até o quinto dia útil de cada mês.

Art. 4º - A Diretoria de Habilitação do Detran-MG informará à PMMG, ao CBMMG, à

PCMG e à SEDS o período em que os motoristas e motociclistas das corporações

deverão se deslocar ao posto de atendimento do órgão correspondente aos seus

domicílios, para a abertura do serviço de habilitação.

Art.  5º  - Os policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes de segurança

penitenciários  e  agentes  socioeducativos  relacionados  pelas  corporações  para  os

serviços citados no art. 1° deverão comparecer aos postos de atendimento do Detran-

MG correspondentes aos seus domicílios para a abertura dos respectivos serviços,

assinatura do processo de habilitação e captura de imagens necessárias à impressão

da CNH.

Art. 6º - Os exames de aptidão física e mental e psicológicos poderão ser feitos em

clínicas ou por peritos examinadores de trânsito credenciados pelo Detran-MG, desde

que observados os requisitos previstos nas Resoluções nºs 267/08, 287/08 e 361/10,

do Contran, ou outra que venha a substituí-las, sendo de responsabilidade do Detran-

MG somente a viabilização do registro no sistema Renach.

Art.  7º  - Os  cursos  necessários  para  adição  e  mudança  de  categoria  da  CNH

poderão ser ministrados pelos Centros de Formação de Condutores - CFCs - ou por

instrutores  credenciados  pelo  Detran-MG,  desde  que  observados  os  requisitos

previstos nas Resoluções nºs  168/04,  287/08 e 361/10, do Contran,  ou outra que

venha  a  substituí-las,  sendo  de  responsabilidade  do  Detran-MG  somente  a

viabilização do registro no sistema Renach.

Art. 8º  - Os servidores de que trata esta lei receberão a sua CNH no local onde

procederam à assinatura do formulário Renach.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.
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Sargento Rodrigues

Justificação:  Os  policiais  e  bombeiros  militares,  policiais  civis,  agentes  de

segurança  penitenciários  e  agentes  socioeducativos  lotados  no  Estado  de  Minas

Gerais  são  funcionários  que  ingressam  no  serviço  público  e  se  encarregam  da

realização de serviço essencial, como o de policiamento.

Contudo,  não  é  raro  que,  após  ingresso  na  carreira,  esses  servidores  sejam

designados para realizar funções como de motorista e motociclista no serviço policial,

lotação que exige que estejam com toda a documentação respectiva legalizada.

Sabe-se  que,  para  isso,  muitos  são  os  ônus  que  devem  ser  assumidos  pelos

próprios servidores, pressuposto que se torna indispensável para o cumprimento de

seus  deveres  perante  a  corporação/instituição.  Assim,  essa  é  a  motivação  maior

desta proposição, que visa isentá-los da taxa de poder de polícia,  como forma de

balancear  as obrigações até então impostas apenas à classe dos funcionários da

segurança pública.

Desse  modo,  a  presente  proposta  tem  como  objetivo  minimizar  os  custos

suportados pelos policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes de segurança

penitenciários  e  agentes socioeducativos no desempenho das atividades externas

relacionadas ao cumprimento de suas funções.

Ressalte-se que não traduz a proposta em privilégio odioso. Ao contrário, carrega

como  fundamento  constitucional  de  validade  a  superação  das  diferenças  para  o

alcance da verdadeira e essencial isonomia.

O  projeto  de  lei  de  isenção  não  busca  contemplar  determinada  classe  de

funcionários em função do cargo, mas, sim, reconhecer as peculiaridades de fato e de

direito que circunscrevem a realidade de policiais e bombeiros militares, policiais civis,

agentes  de  segurança  penitenciários  e  agentes  socioeducativos  que  exercem  a

função de motorista ou motociclista.

Nessa esteira, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 494/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.394/2013

Dispõe sobre a utilização de terras devolutas no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  terras  devolutas  do  Estado  de  Minas  Gerais  serão  utilizadas  pela

população atingida devido às construções de barragens.

Art. 2º - Os parques florestais já constituídos serão considerados área de reserva

legal.

Art. 3º - Na regulamentação o Poder Executivo indicará o órgão competente para o

acompanhamento e controle do cumprimento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Ana Maria Resende

Justificação:  O  presente  projeto  é  de  suma  importância,  pois  terá  como  meta

amenizar o impacto social.

A medida vem como forma de baratear empreendimentos e garantir água para o

consumo humano ou o  múltiplo  uso e  ainda  levar  o  desenvolvimento  às  regiões

menos desenvolvidas do Estado de Minas Gerais

Deste modo, estaremos contribuindo para um Estado mais justo e solidário.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres colegas  na aprovação deste

projeto de lei.

- 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 4.395/2013

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Nossa Senhora do Amparo,

com sede no Município do Amparo do Serra.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Corporação  Musical  Lira  Nossa

Senhora do Amparo, com sede no Município do Amparo do Serra.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.
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João Leite

Justificação: A Corporação Musical Lira Nossa Senhora do Amparo é uma entidade

sem  fins  lucrativos  fundada  em  9  de  outubro  de  1959,  que  tem  como  objetivo

precípuo desenvolver ações nas áreas ligadas à cultura e à assistência social. Sua

missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

vem sendo realizado, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.396/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  Cultural  de  Josenópolis,  com  sede  no

Município de Josenópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural de Josenópolis, com

sede no Município de Josenópolis.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Ana Maria Resende

Justificação:  O  Centro  Cultural  de  Josenópolis  é  uma  entidade  civil  sem  fins

econômicos localizada no Município de Josenópolis.

Seu objetivo maior é contribuir  para a valorização das manifestações culturais e

artísticas, com ênfase naquelas de origem popular do Município de Josenópolis e da

região. Cria oportunidades para a realização dessas manifestações e presta serviços

de radiodifusão comunitária.

Por  serem  de  inestimável  valor  os  serviços  prestados  por  essa  entidade,  que

preenche todos os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, conto

com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI N° 4.397/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores

Rurais do Bairro Acampamento - ACPPRBA -, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  dos

Pequenos Produtores Rurais do Bairro Acampamento - ACPPRBA -,  com sede no

Município de Carandaí.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A Associação  Comunitária  e  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Bairro Acampamento,  com sede no município de  Carandaí,  foi  fundada em 1º de

dezembro  de  2006.  Dentre  suas  finalidades,  conforme  o  estatuto  da  instituição,

destacam-se:  promover  ações  de  geração  de  renda,  bem  como  desenvolver

atividades socializantes e de qualificação profissional para aprimorar a capacidade de

trabalho e estimular a convivência em grupo; reivindicar da União, do Estado e do

município  políticas  públicas  de  educação,  saúde,  saneamento,  esporte  e  lazer,

melhorando a qualidade de vida dos seus associados; e promover a conscientização

dos seus associados sobre a importância da preservação do patrimônio histórico,

cultural e ambiental.

É importante ressaltar que a associação, no desenvolvimento de suas atividades,

não faz nenhuma discriminação de raça, cor, sexo ou religião e que é vedada, nos

termos  do  parágrafo  único  do  art.  13  do  Estatuto,  a  remuneração  de  qualquer

membro da Assembleia Geral, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

Demonstrada  a  idoneidade  e  a  importância  dessa  associação  para  o  Estado,

contamos com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.398/2013

Dá denominação à Rodovia MG-187 localizada no município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Rodovia  Papa  São  Pedro  a  atual  Rodovia  MG-187

localizada no município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Deiró Marra

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto de lei, que homenageia o papa São Pedro.

Segundo o Novo Testamento,  ele foi  um dos 12 apóstolos  de  Jesus Cristo.  Os

católicos consideram Pedro como o primeiro papa da Igreja Católica e até hoje, o

detentor do mais longo papado da história, cerca de 37 anos.

Desde a antiguidade, a comunidade de Roma (chamada atualmente de Santa Sé

pelos católicos) teve o primado sobre todas as outras comunidades locais (dioceses);

assim, o ministério de Pedro continua sendo exercido até hoje pelo bispo de Roma

(segundo o  catolicismo romano),  assim  como o ministério  dos outros  apóstolos  é

cumprido pelos bispos unidos a ele, que é a cabeça do colégio apostólico, do colégio

episcopal.

Venerado por toda a cristandade, padroeiro dos papas e dos pescadores, o papa

São Pedro, nasceu com o nome Simão em 1 a.C. em Betsaida e faleceu em cerca de

67 d.C. em Roma.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.399/2013

Dá denominação à Rodovia MG-230, localizada no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica denominada Rodovia Papa João Paulo II a atual Rodovia MG-230,

localizada no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Deiró Marra

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto de lei, que homenageia o papa João Paulo II.

Nascido Karol Josef Wojtyla, em 18 de maio de 1920, na Polônia, tornou-se papa

João  Paulo  II  em  1978,  tornando-se  líder  mundial  da  Igreja  Católica  Apostólica

Romana e soberano da cidade do Vaticano.

Teve o terceiro maior pontificado documentado da história, reinando por 27 anos.

Foi o único papa eslavo e polaco até sua morte e o primeiro papa não italiano desde

o papa Adriano VI, em 1522.

O papa João Paulo II foi aclamado como um dos líderes mais influentes do século

XX, teve um papel fundamental na melhora das relações da Igreja Católica com as

demais religiões e foi um dos líderes que mais viajaram na história, tendo visitado 129

países  durante  seu  pontificado.  Como  parte  de  sua  ênfase  especial  na  vocação

universal à santidade, beatificou 1.340 pessoas e canonizou 483 santos.

Faleceu em 2 de abril  de 2005 devido a sua saúde débil  e ao agravamento da

doença de parkinson. Em 19 de dezembro de 2009 foi proclamado “Venerável” pelo

seu  sucessor,  o  Papa  Bento  XVI,  e  proclamado  beato  em  1º  de  maio  de  2011,

também pelo Papa Bento XVI, na Praça São Pedro no Vaticano.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.400/2013

Dispõe sobre o piso salarial regional dos advogados no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica instituído no Estado o piso salarial regional dos advogados.

§ 1° - Para efeito desta lei, são advogados os bacharéis em direito formados em

instituição  de  ensino  reconhecida  pelo  Ministério  da  Educação  e  devidamente

inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

§ 2° - O piso salarial regional dos advogados é aplicável apenas nos casos em que

não houver lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho dispondo de forma

diversa.

Art. 2° - O piso a que se refere o art. 1° terá os seguintes valores, proporcionais à

data de sua inscrição nos quadros da OAB:

I - R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para os advogados com até um ano de

inscrição;

II  - R$3.100,00 (três mil e cem reais) para os advogados que têm entre um e dois

anos de inscrição;

III - R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) para os advogados que têm entre dois

e quatro anos de inscrição;

IV  - R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para os advogados com mais de

quatro anos de inscrição.

Art.  3°  -  Os valores estabelecidos nos incisos do art.  2°  serão reajustados pela

variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC -, elaborado

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo  único  -  O  reajuste  será  realizado  anualmente,  a  partir  do  ano

subsequente  àquele  em  que  esta  lei  entrar  em  vigor,  sempre  no  início  do  ano

corrente,  pela  variação  acumulada  do  INPC  nos  doze  meses  imediatamente

anteriores.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Celinho do Sinttrocel - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão.

Justificação: Conforme o disposto no art. 1° da Lei Complementar Federal n° 103,

de 14/7/2000,  ficam os estados  e  o  Distrito  Federal  autorizados  a  instituir  o  piso

salarial  de  que  trata  o  inciso  V  do  art.  7°  da  Constituição  Federal,  aplicável  às
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categorias  profissionais  que  não  tenham  piso  salarial  definido  em  lei  federal,

convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Importa  salientar  que  a  lei  estadual  que  criará  o  piso  salarial  deverá  prever

categorias  profissionais  com  direito  ao  piso  salarial  proporcional  à  extensão  e  à

complexidade do trabalho, de acordo com o que estabelece o referido art. 7°, V, da

Constituição Federal.

A  Carta  Magna  prevê,  em  seu  art.  133,  que  “o  advogado  é  indispensável  à

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício

da  profissão,  nos  limites  da  lei”.  Dessa  forma,  no  exercício  de  suas  atividades

privadas,  o  advogado  exerce  um  múnus  público,  que  lhe  impõe  um  constante

aprimoramento em várias áreas do conhecimento, para poder lidar com bens jurídicos

relevantes de toda a sociedade.

A necessidade de atualização e aperfeiçoamento técnico-científico exige grandes

gastos com cursos e livros por parte dos advogados. Não bastasse, a apresentação

exigida pela sociedade e pelos tribunais demandam grandes gastos com vestuário.

Todas essas despesas extras são suportadas pelos profissionais,  o que justifica a

remuneração mínima garantida.

As  condições  do exercício da  profissão de advogado também são peculiares  e

complexas.  Diante  do  caráter  preponderantemente  intelectual,  as  atividades

desempenhadas não estão sujeitas a controle de jornada, confundindo-se com a vida

pessoal  e  os  momentos  de  lazer.  Além  da  atividade  presencial  em  escritórios  e

fóruns, o advogado dedica grande parte de seu tempo fora do ambiente de trabalho

na elaboração de teses e peças processuais.

Através  de  análises  e  estudos,  verificou-se  que  a  grande  maioria  dos  estados

brasileiros já possui piso salarial dos advogados, que flutua em torno dos valores ora

apresentados.  A adoção  de  faixas  busca  afiançar  uma  remuneração  mínima  de

acordo com a qualificação e a experiência dos profissionais, assegurando um ganho

que possa tranquilizar os advogados nos primeiros anos de sua formação.

O projeto de lei que apresentamos visa valorizar os profissionais que garantem o

acesso  da  população  à  Justiça,  cumprindo  o  múnus  de  defender  o  estado

democrático de direito, incentivando-os a desempenhar esse papel de forma ainda
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mais motivada e com a necessária dedicação. Entretanto, vai mais além: ao garantir

remuneração  mínima,  pretende  garantir  também  acesso  mais  abrangente  e

qualificado à Justiça por parte de toda a população do Estado. Por essas razões,

pedimos o apoio dos ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 77/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.401/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Coromandel  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 Coromandel o

imóvel  com  área  de  20.000m²  (vinte  mil  metros  quadrados)  situado  na  Avenida

Celestino Dayrell, nº 1.563, nesse município, com a matrícula nº 12.477, e registrado

sob o nº 1-1866 à fls. 37 do Livro 2F-lote  - AV-2-1866, fls.37 do livro 2F-prédio, no

Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à ampliação do

aeroporto municipal.

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, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia

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

que tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel de propriedade do Estado ao

Município de Coromandel.

A importância da doação do referido bem ao Município de Coromandel se deve ao

fato de que o imóvel em questão é essencial para dotar o aeroporto local de acesso

ágil e facilitado, pois apresenta todas as características necessárias para viabilizar a

ampliação do aeroporto. Assim, torna-se de suma importância que Coromandel possa
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assumir definitivamente a responsabilidade pelo citado bem público para atender aos

anseios dos munícipes.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.402/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Planura 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 Planura o imóvel

com área de 2.160m² (dois mil cento e sessenta metros quadrados) situado na Rua

João Januário da Silva, nº 296, nesse município, com a matrícula 12.477, e registrado

sob o nº R-1-12.477, a fls. 24v/25 do Livro 2, no Cartório do Registro de Imóveis da

Comarca de Frutal.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  se  destina  à

ampliação da Escola Municipal João Alves de Paiva.

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, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia

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

que tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel de propriedade do Estado ao

Município de Planura.

A importância da doação do referido bem ao Município de Planura se deve ao fato

de que o imóvel encontra-se em uso pela Escola Municipal João Alves de Paiva e

necessita ser ampliado. Assim, torna-se de suma importância que o município possa

assumir  definitivamente  a  responsabilidade  pelo  bem  público  para  concretizar  a

ampliação da referida escola e atender aos anseios dos munícipes.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto
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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 4.403/2013

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Coromandel os trechos rodoviários que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia LMG-747

que vai do Km 0 ao Km 1 e pelo trecho da LMG-730 que vai do Km 0 ao Km 1.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coromandel as

áreas de que trata o art. 1º.

Parágrafo  único  -  As  áreas  a que se  refere  o “caput”  deste  artigo  integrarão o

perímetro  urbano do Município de Coromandel  e destinam-se à  instalação de via

urbana.

Art. 3º - Os trechos de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterão ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.

2º.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto 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 os trechos rodoviários que especifica.

Com efeito, trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do

Estado, gerenciado pelo DER-MG e constituído pelo trecho da Rodovia LMG-747 que

vai do Km 0 ao Km 1 (trecho Pantano-Rio Santo Antônio, próximo ao cemitério) e pelo

trecho da LMG-730 que vai do Km 0 ao Km 1 (trecho entre Pântano e a entrada para

Patrocínio).

A importância da doação do referido bem ao Município de Coromandel se deve ao

fato de que os referidos trechos já integram o perímetro urbano da cidade, possuindo
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todas as características necessárias 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 exercer sua

autonomia e, sobretudo, para atender aos anseios dos munícipes.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.404/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Academia  Paraisense  de  Cultura,  com  sede  no

Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia Paraisense de Cultura, com

sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Academia Paraisense de Cultura foi fundada em 27 de setembro de

1986 na cidade de São Sebastião do Paraíso. Constituída, por tempo indeterminado,

na  forma  de  associação  civil  de  caráter  literário,  artístico  e  cultural,  sem  fins

lucrativos, presta seus serviços sem preconceito de religião, cor ou posição social.

A  academia  tem  por  finalidades:  promover  e  estimular  os  estudos  da  língua

portuguesa,  da  literatura  nacional,  da  música,  do  folclore,  do  teatro,  das  artes

plásticas e de todas e quaisquer outras manifestações artísticas e culturais; promover

reuniões de intelectuais e artistas de São Sebastião do Paraíso ou ligados ao povo

paraisense;  prestar  apoio  visando o  maior  desenvolvimento  cultural  do  município;

incentivar o surgimento de novos intelectuais e artistas paraisenses, através de seu

apoio e prestígio; e homenagear a memória dos intelectuais e artistas já falecidos.

A entidade preenche 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 de
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Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.405/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Publica  de

Formiga, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Formiga, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Publica de Formiga, com sede

no  Município  de  Formiga  é  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  de  natureza

filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como finalidade colaborar nas atividades de

prevenção e manutenção da ordem pública a cargo da fração local da Polícia Militar,

além de outras instituições envolvidas com as questões de segurança pública, com

vistas a proporcionar maior eficiência, presteza e controle de suas ações em defesa

da comunidade.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.406/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Passabém  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  ao  Município  de  Passabém

terreno com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), localizado

no Município de Passabém. Registrado sob o nº 1051, Livro 2-D, fls 193, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Maria de Itabira.

Parágrafo  único  -O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à

construção de um Posto de Saúde, instalação de apoio operacional da prefeitura e a

atividades de interesse social da comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Passabém de imóvel

de propriedade do Estado, situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para atividades de interesse

social e instalação de um posto de saúde.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

deputados e deputadas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.407/2013

Concede anistia aos servidores públicos da Secretaria do Estado de Educação de

Minas Gerais  integrantes do  quadro de pessoal  das  Leis  nºs  15.293,  de  2004,  e

15.784,  de  2005  que  aderiram  ao  movimento  grevista  de  sua  categoria  nas

paralisações realizadas nos dias 24/2, 29/3, 19/4, 4/5, 11/5, 31/5, no período de 8/6 a

28/9, 26/10, 10/11 e 22/11 do ano de 2011, e nos dias 14/3, 15/3, 16/3, 5/9 e 26/9 do

ano de 2012, em decorrência de movimentos reivindicatórios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É concedida anistia aos servidores públicos da Educação de Minas Gerais
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que  aderiram  ao  movimento  grevista  de  sua  categoria  pelo  período  de  e  das

paralisações realizadas nos dias 24/2, 29/3, 19/4, 4/5, 11/5, 31/5, no período de 8/6 a

28/9, 26/10, 10/11 e 22/11 do ano de 2011, e nos dias 14/3, 15/3, 16/3, 5/9 e 26/9 do

ano de 2012, em decorrência de movimentos reivindicatórios.

Art. 2º - Fica assegurado o cômputo do período indicado no art. 1º como tempo de

efetivo exercício e contribuição para todos os efeitos e finalidades.

Art.  3º  -  Tornam-se  sem  efeito  os  processos  administrativos  disciplinares

instaurados em virtude dos movimentos paredistas, bem como aqueles instaurados

por consequência destes.

§  1º  -  Para  fins  deste  artigo,  consideram-se  processos  instaurados  por

consequência dos movimentos paredistas:

I - descumprimento do calendário de reposição;

II - descumprimento do dever de lealdade em virtude de atos praticados durante o

movimento paredista e/ou durante a reposição;

III  -  outros  que,  ainda  não  mencionados,  possam  ser  caracterizados  como

consequência dos movimentos de paralisação e/ou greve.

§ 2º - Deverão ser arquivados, de plano, os processos administrativos disciplinares

em curso que versarem sobre o objeto desta lei.

§ 3º - Os processos administrativos disciplinares referentes à matéria desta lei que

já tiverem sido concluídos:

I - Em caso de aplicação de penalidade de repreensão prevista no art. 244, inciso I,

da Lei nº 869, de 1952, as anotações correspondentes deverão ser retiradas da ficha

funcional do servidor.

II - Em caso de aplicação de penalidade de suspensão prevista no artigo 244, inciso

III, da Lei nº 869, de 1952, sem prejuízo da medida prevista no inciso anterior, terá o

servidor o direito à restituição de todos os valores remuneratórios descontados com

os reflexos financeiros retroativos correspondentes, no mesmo prazo estabelecido no

art. 2º desta lei.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Rogério Correia - Adalclever Lopes - Pompílio Canavez - Adelmo Carneiro Leão -
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Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto

Abramo - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda.

Justificação: O constituinte de 1988 inaugurou o direito do servidor à organização

em sindicatos e o direito à greve. Na atual redação da Constituição da República, o

art.  37,  inciso VI,  reconhece o direito à livre associação sindical,  enquanto que o

inciso VII prevê o direito à greve que deve ser regulamentado por lei específica.

O  Supremo  Tribunal  Federal  conheceu  o  Mandado  de  Injunção  nº  708  e,  ao

conceder a ordem, propôs a aplicação da Lei nº 7.783 em votação majoritária, no que

couber, para os servidores públicos, tendo em vista a omissão legislativa,  in verbis:

"Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  conheceu  do

mandado de injunção e propôs a solução para a omissão legislativa com a aplicação

da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, no que couber, vencidos, parcialmente, os

Senhores Ministros  Ricardo Lewandowski,  Joaquim Barbosa e Marco Aurélio,  que

limitavam  a  decisão  à  categoria  representada  pelo  sindicato  e  estabeleciam

condições específicas para o exercício das paralisações. Votou a Presidente, Ministra

Ellen Gracie. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Cármen Lúcia, com voto

proferido em assentada anterior. Plenário, 25.10.2007". (Grifo nosso.)

É  por  essa  razão  que  alguns  aspectos  peculiares  devem  ser  levados  em

consideração para que não resultem em punição indevida do servidor, como ocorre

nos descontos remuneratórios que alguns órgãos públicos adotam, em prejuízo da

eficiência administrativa e do exercício constitucional de greve.

A ausência  de  lei  especifica  sobre  o  tema em  comento  gera  uma situação  de

conflito, na medida em que parte dos órgãos públicos não computa como os dias de

greve e/ou paralisações como efetivo exercício e contribuição.

Lado  outro,  importante  salientar  que,  como entendimento  do  Supremo Tribunal

Federal,  a simples participação na greve, não constitui  falta grave, vejamos: "STF.

Súmula 316 - “A simples adesão à greve não constitui falta grave”.

Não se tratando, como visto, de falta grave a participação em greve, estas deveriam

ser computadas na ficha funcional do servidor, para todos os fins, o que de fato, não
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ocorreu por parte da administração pública estadual.

Ainda, não deveriam ser propostos processos administrativos disciplinares - que de

fato foram - contra servidores participantes de movimentos legítimos de reivindicação.

A discussão que se propõe no projeto de plLei ora apresentado não é nova e já foi

objeto de propostas anteriores, conforme Decretos nºs 35.213 e 35.260, de 1993, e

Decreto nº 36.428, de 1994, nos quais as faltas ao serviço cometidas pelo servidor no

período compreendido entre 10/3/93 a 24/5/93, decorrentes de movimento grevista do

funcionalismo estadual, foram anistiadas.

Esta proposição visa a pacificar o tratamento dado pelos administradores públicos

no contexto da greve no serviço público, em que os descontos remuneratórios e a

instauração de processos administrativos  disciplinares adquirem caráter  punitivo  e

inibe a plena manifestação do direito de greve.

-  Publicado,  vai  o projeto às  Comissões de Justiça,  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 4.408/2013

Declara de utilidade pública o Hospital São Sebastião, com sede no Município de

Santo Antônio Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Sebastião, com sede no

Município de Santo Antônio do Amparo.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública o Hospital

São  Sebastião,  com  sede  no  Município  de  Santo  Antônio  do  Amparo. Em  pleno

funcionamento desde sua fundação, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com

duração indeterminada.

A instituição visa ao bem-estar físico e emocional de seus pacientes, bem como

atuar de diferentes formas para viabilizar a manutenção da instituição, de forma a

garantir o pleno funcionamento de suas atividades.
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Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.326/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Sicoob  Central  Crediminas  pelos  25  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.327/2013, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para a construção da terceira pista em

pontos  críticos  da  Rodovia  MG-167,  que  liga  os  Municípios  de  Três  Pontas  e

Varginha. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.328/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes do 56º Batalhão

de  Polícia  Militar,  que  realizaram  um  parto  ao  atenderem  a  uma  ocorrência  em

Pedralva; 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  5.329/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal  de  Justiça  pedido  de providências  para  a instalação da

segunda vara na Comarca de São Gotardo. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  5.330/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

formulado  voto  de  congratulações  com  a  Sra.  Sônia  Maria  Benedita,  diretora  da

Escola Estadual Dr.  Aurino Morais; com os alunos que menciona e com o Grêmio

Estudantil Nova Geração pela publicação do livro Ponto de Vista - grandes ideias de

jovens escritores. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.331/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Sindicato  das  Indústrias  de  Celulose,  Papel  e  Papelão  no
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Estado de Minas Gerais pelos 70 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  5.332/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de providências  para  a  aquisição e

disponibilização  de  cadeiras  de  rodas  motorizadas  para  atender  às  pessoas  com

deficiência em Campina Verde. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  5.333/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Tribunal de Justiça pedido de providências para a criação e instalação da terceira

vara na Comarca de Monte Carmelo. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  5.334/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a promoção do Sr. Levindo

Barbosa Lourenço Junior, investigador de polícia civil II, nível I, para o nível II.

Nº  5.335/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a promoção do Sr. Jonias

Alves Maciel, investigador de polícia civil II, nível III, para o nível especial.

Nº  5.336/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a promoção do Sr. Cosme

Silva de Paula, investigador de polícia civil II, nível III, para o nível especial.

Nº  5.337/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que o Plantão Centralizado

Noturno da Polícia Civil volte a ser centralizado no Município de Monte Carmelo, para

que os delegados do próprio município sejam responsáveis pelas lavraturas de autos

de prisão em flagrante delito do referido município e região.

Nº  5.338/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o aumento do efetivo de

policiais civis (escrivães e detetives) e militares no Município de Monte Carmelo, haja

vista o aumento nos dados oficiais de crimes violentos relacionados com o tráfico de

drogas,  homicídios  e  roubo qualificado.  (-  Distribuídos à  Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 5.339/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Sra.  Silma  Rabelo  Montes  pelo  recebimento  do  prêmio

Professor Nota Dez, da Fundação Victor Civita. (- À Comissão de Educação.)
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Nº  5.340/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério dos Transportes pedido de providências para a liberação dos valores de

pensão para Antônia de Fátima Soares, pensionista do ex-servidor Geraldo Fausto

Soares, referente ao Processo Administrativo nº 50000.014082/1996-54, em trâmite

no Ministério dos Transportes. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  5.341/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que seja

criado um grupo de trabalho, com a participação de representantes da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e de órgãos federais, estaduais e municipais,

com  o  objetivo  de  estudar  e,  em  caráter  de  urgência,  propor  soluções  para  os

problemas, sobretudo ambientais, relacionados com a barragem de Berizal, no Alto

do Rio Pardo. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.342/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. José Fernando Coura pelo recebimento do título de

Desenvolvimentista Mineiro de 2013 e da Medalha Juscelino Kubitschek de Oliveira,

em  evento  promovido  pela  Associação dos  Economistas  de  Minas  Gerais  e  pela

revista  Mercado  Comum  durante  as  comemorações  do  Dia  do  Economista.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº 5.343/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com o  Sr.  Giovani  Reis  Silva  pela  conquista  do  título  de

Bicampeão Internacional Master & Senior de Jiu Jitsu da International Brazilian Jiu

Jitsu Federação - IBJJF. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 5.344/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  22º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, pela atuação na ocorrência no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, que

resultou na apreensão de 8 barras e uma porção de maconha, 670 pinos de cocaína,

6 barras de crack, quatro balanças de precisão, bem como no recolhimento de uma

carabina de calibre 38,  uma garrucha calibre 32 e um revólver  calibre 38; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 5.345/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações  com  os  policiais  militares  do  50º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona,  que  atuaram  na  ocorrência  que  resultou  na  prisão  do  traficante  do

Conjunto Joaquim Costa, em Montes Claros, e na apreensão de 10 kg de maconha e

3,5 kg de pasta base de cocaína e outros objetos, como celulares 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.

Nº 5.346/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  36º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, que atuaram na ocorrência, em Vespasiano, que resultou na prisão de sete

pessoas e apreensão de uma pistola calibre 380, dois revólveres de calibre 38, uma

submetralhadora, um veículo com queixa de furto e certa quantidade de drogas; e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que

seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 5.347/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  19º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, pela atuação, no Bairro Novo Horizonte, em Teófilo Otôni, em operação

que resultou na apreensão de um traficante e de 360 buchas de maconha; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.348/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de

Patrocínio pela promoção da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual

e Múltipla. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Antônio Carlos

Arantes.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe os trabalhos ordinários para destinar esta parte da reunião à realização da

solenidade de abertura do calendário de atividades de Monitoramento de Políticas
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Públicas 2013.

- A ata desta solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos

ordinários.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Presidente

A presidência, tendo em vista o falecimento, na data de ontem, do deputado José

Henrique, declara a ocorrência de vaga nesta Assembleia Legislativa, bem como para

o cargo de 1º-vice-presidente da Mesa desta Casa, nos termos do parágrafo único do

art. 50 e do art. 11 do Regimento Interno, respectivamente.

Encerramento

O presidente (deputado Zé Maia) - A presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as

deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 22, 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 EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/7/2013

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Antônio Carlos Arantes, Leonardo Moreira e Tiago Ulisses (substituindo o deputado

Inácio  Franco,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Gustavo  Corrêa,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os  Requerimentos  nºs  4.824  e  4.879/2013.  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, 21 de agosto de 2013.

Inácio Franco, presidente - Duarte Bechir - Rogério Correia - Sargento Rodrigues.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/7/2013

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Liza Prado e

Maria Tereza Lara e o deputado Glaycon Franco, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  a presidente,  deputada Liza Prado,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Glaycon Franco,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante 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 nº4.123/2013, que

recebeu parecer pela sua aprovação (relator: deputado Glaycon Franco). Submetidos

a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Pareceres  de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.002 e 4.012/2013. 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
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Lara,  em que solicita  seja  realizada  reunião  de audiência  pública  para  debater  o

Projeto  de  Lei  nº  3.611/2012,  de  sua  autoria,  que  institui  a  Política  Estadual  de

Educação sobre Síndrome de Down no Estado e dá outras providências. 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 agosto de 2013.

Liza Prado, Presidente - Glaycon Franco - Ivair Nogueira.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2013

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Arlen Santiago e Doutor  Wilson Batista,  membros da supracitada Comissão.  Está

presente, também, a deputada Liza Prado. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  deputado  Arlen  Santiago,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a obter do Secretário de

Estado de Saúde esclarecimentos sobre as contas do Sistema Estadual de Saúde de

Minas Gerais, no que tange à execução orçamentária do corrente ano, nos termos do

art.  9º,  do  Decreto  Federal  nº  1.651,  de  28/9/95  e  comunica  o  recebimento  da

seguinte  correspondência:  do  Sr.  Leonardo  Ananias  Leão,  presidente  da  Câmara

Municipal  de  Oliveira,  em  que  solicita  seja  agendada  reunião  conjunta  desta

Comissão com  a  Comissão  de Direitos  Humanos  para  debater  sobre  as  perícias

realizadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  o Sr.  Francisco Antônio Tavares Júnior,

Secretário Adjunto, representando Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de

Estado de Saúde; e a Sra. Poliana Lopes, Coordenadora da Assessoria de Gestão

Estratégica da SES/MG, que são convidados a tomar assento à mesa. Em seguida, a

presidência convida o vereador Pastor Giovani, 1°-Secretário da Câmara Municipal de

Nova  Serrana,  para  entregar  assinaturas  da  Campanha  Assine  +  Saúde.  O

presidente, deputado Carlos Mosconi, como autor do requerimento que deu origem
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ao  debate,  faz  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  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, 21 de agosto de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente  - Carlos  Pimenta,  Arlen  Santiago  - Doutor  Wilson

Batista.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/8/2013

Às  9h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Lafayette  de  Andrada,  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 da aprovação

de  requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento das seguintes correspondências publicadas no  Diário do Legislativo,

nas datas mencionadas entre parênteses: Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini,

chefe da Assessoria  Institucional  da  PMMG (2),  Srs.  Rômulo de  Carvalho Ferraz,

secretário de Defesa Social (2); Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto

de Casa Civil; e Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil (8/8/2013) e

Sr. Pabloneli de Sousa Vidal, superintendente de Articulação Institucional e Gestão de

Vagas da Subsecretaria de Administração Prisional (10/8/2013). Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

30/2012  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
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compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  5.185;  5.186;  5.201;  5.210;  5.217;  5.218;  5.223;  5.225;  5.235;

5.236; 5.262; 5.265; 5.266; 5.268 e 5.270/2013. É adiada a votação do Requerimento

nº  5.202/2013,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,

aprovado  pela  comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Ulysses

Gomes em que solicita seja realizada audiência pública dessa comissão para debater

a situação da segurança pública no Município de Monte Sião e a necessidade de

coordenação entre os diversos órgãos do Sistema de Segurança Pública do Estado;

da deputada Luzia Ferreira em que solicita seja realizada audiência pública dessa

Comissão para debater  os  frequentes assaltos,  furtos  e roubos nas residências  e

centro comercial do bairro Guarani, região norte da Capital; do deputado Sargento

Rodrigues  (5)  em que solicita  seja  realizada audiência  pública  da  comissão para

debater o plantão regionalizado da Polícia Civil;  em que solicita seja encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 19º BPM pela participação

em operação que, no dia 8 de julho de 2013, culminou na prisão em flagrante de um

homem e na apreensão de um menor pela prática do crime de tráfico de drogas em

Teófilo  Otôni;  em  que  solicita  seja  encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos

policiais militares lotados no 26º BPM pela rápida atuação na prisão em flagrante de

Sebastião Gomes dos Santos no Sítio Mandemas, localidade rural de Duas Barras no

distrito de Senhora do Carmo - Itabira; em que solicita seja formulada manifestação

de aplauso aos policiais militares lotados no 23º BPM, pela execução de operação de

combate  ao  crime organizado  e  tráfico  de  drogas  e  pela  prisão  em  flagrante  de

Washinton Martins Fagundes, por tráfico de entorpecentes, formação de quadrilha,

associação para o tráfico de drogas, desobediência, resistência a prisão, homicídio

tentado e porte ilegal de arma de fogo; em que solicita seja encaminhado ao chefe da

Polícia Civil,  ao secretário  de Estado de Defesa Social e ao comandante-geral da

Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para que seja dada especial

atenção no que tange ao plantão regionalizado em Patos de Minas, responsável pelo



738
____________________________________________________________________________

atendimento das ocorrências oriundas das cidades de Rio Paranaíba, São Gotardo,

Tiros e Carmo do Paranaíba; João Leite, Sargento Rodrigues e Lafayette de Andrada

(5) em que solicitam seja encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social, ao

comandante-geral da Polícia Militar,  ao chefe da Polícia Civil e ao comandante da

Polícia Rodoviária  Estadual pedido de providências para que a futura inauguração

das estradas que ligam Carmo do Paranaíba à Serra do Salitre e de Coromandel à

divisa do Estado de Goiás não sirvam como possíveis rotas de fuga de criminosos de

roubo de cargas e de veículos; em que seja encaminhado ao ministro da Justiça e ao

diretor-geral da Polícia Federal pedido de providências para a implantação de uma

delegacia  da  Polícia  Federal  no  Município  de  Patos  de  Minas;  em  que  seja

encaminhado ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

pedido de providências para a implantação de uma unidade da Polícia Rodoviária

Federal no Município de Patrocínio; em que seja encaminhado ao ministro da Justiça

e ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal pedido de providências para o acesso

às  Polícias  Militar  e  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais  ao  Sistema  Nacional  de

Identificação de Veículos em Movimento - Sinivem -, para assegurar maior agilidade

nas investigações e combate ao roubo de veículos e de carga no Estado; em que seja

encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

implantação  no  Estado  de  Minas  Gerais  de  um  sistema  semelhante  ao  Sistema

Nacional de Identificação de Veículos em movimento, para melhor combater o roubo

de  veículos  e  de  cargas  nas  estradas  estaduais.  É  recebido  o  requerimento  do

deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  dessa

Comissão  em  Poços  de  Caldas  para  debater  o  aumento  de  115,15% de  crimes

violentos  naquele  município,  conforme  pesquisa  feita  pela  Secretaria  de

Desenvolvimento Social de Minas Gerais, divulgada no portal G1.com, em 7/8/2013.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/8/2013

Às 16h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Carlos Henrique, Juarez Távora e Duarte Bechir (substituindo o deputado João Vítor

Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do deputado Juarez Távora,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  615/2011  na  forma  original  (relator:  deputado  Tiago

Ulisses).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Sávio Souza Cruz (2) em

que solicita seja realizada audiência pública tendo como convidada a Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para debater a política estadual de

energia e mineração, a partir do monitoramento de programas e ações do exercício

2013 do PPAG 2012-2015;  e  em que solicita  seja  realizada audiência  pública no

Município  de  Caxambu para  discutir  a  situação da produção de água mineral  na

cidade  e  sua  comercialização  pela  Copasa-MG;  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que

solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão Especial da Dívida Pública,

com  convidados,  para  esclarecimentos  sobre  a  operação  de  crédito  internacional

realizada  pelo  Estado  para  obtenção  de  recursos  necessários  à  quitação  do

empréstimo  contraído  junto  à  Cemig,  relativo  à  cessão  de  créditos  da  conta  de

resultados a compensar; aprovado com a Emenda nº 1, do deputado Duarte Bechir,

que acrescenta a expressão "reunião conjunta com a Comissão Especial de Dívida

Pública"; Rogério Correia em que solicita seja realizado debate público conjunto com

a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para discutir o impacto das políticas
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energéticas  nacional  e  estadual  nas  tarifas,  na  qualidade  dos  serviços  e  nas

inovações tecnológicas, especialmente as referentes à geração de energia; aprovado

com  a  Emenda  nº  1,  do  deputado  Duarte  Bechir,  que acrescenta  as  expressões

"debate público conjunto com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia" e "e

nas inovações tecnológicas, especialmente as referentes à geração de energia";  e

Bosco  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à  sede  da  Companhia  Brasileira  de

Metalurgia  e  Mineração  para  conhecer  a  cadeia  de  extração,  processamento,

fabricação e comercialização de produtos à base de nióbio. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2013.

Tadeu Martins Leite, presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

21/8/2013

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado

Leonardo Moreira,  por  indicação da Liderança do BTR),  membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Inácio  Franco,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a  reunião  se destina  a apreciar  a matéria  constante  na  pauta  e comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  dos  Srs.  Denis  Araújo  Costa,

solicitando apoio dos deputados à nova Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais e da Sra. Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Conselho Estadual de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  convidando  os  membros  da

comissão para participarem da explanação técnica dos software Bus Alert, criado pelo

grupo  Criar,  no  dia  28/8/2013;  e  de  correspondência  publicada  no  Diário  do

Legislativo,  na data mencionada entre parênteses: Ofícios dos Srs. Marcos da Luz
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Evangelista Lima Martins,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Coronel  Fabriciano

(19/7/2013), Marco Antônio Abreu Chedid, presidente do Sindicato dos Delegados de

Polícia  do  Estado  de  Minas  Gerais  (3/8/2013),  Sebastião  Soares  de  Assunção,

servidor aposentado do DER-MG, Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa

Civil e Sra. Maria Clélia da Cunha Braga, presidente da 130ª Subseção da OAB/MG

(8/8/2013),  do  Sr.  Elmar  Goulart,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Uberaba

(10/8/2013) e Sr. Weliton Prado, deputado federal (15/8/2013). O presidente acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projeto de Lei Complementar nº 41/2013,

no 1º turno (deputado Sargento Rodrigues) e Projeto de Lei nº 4.088/2013, em turno

único (deputado Leonardo Moreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.204, 5.237, 5.264 e 5.279/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão. Submetido a votação é aprovado requerimento dos deputados Zé Maia e

Gustavo Corrêa, em que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de

Administração  Pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária  para  debater  as  políticas  estaduais  de  finanças  públicas  e  de

administração pública, a partir do monitoramento dos programas e ações do PPAG

2012-2015, exercício 2013, relativos a essa política. Solicita, ainda, seja convidada a

Comissão  de  Participação  Pública  .  Foi  recebido  pelo  Presidente,  para  posterior

apreciação,  requerimento  do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita  seja

realizada audiência pública da Comissão de Administração Pública conjunta com a

Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater  a

programação e  a  situação organizacional  dos  servidores  da  Fundação TV Minas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2013.

Inácio Franco, presidente - Ivair Nogueira - Leonardo Moreira - Sargento Rodrigues.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.594/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Glaycon Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Liga Ecológica Santa Matilde - Lesma -, com sede no Município

de Conselheiro Lafaiete.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo  de  24/11/2012  e  distribuída  às

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

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

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 3.594/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga  Ecológica  Santa  Matilde  -  Lesma -,  com  sede  no  Município  de  Conselheiro

Lafaiete.

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  23/3/2013)

determina, no art. 30, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidades congêneres, atuantes e com personalidade jurídica; e, no

art. 42, que os cargos de sua administração não serão remunerados.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.594/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.
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Sebastião Costa, presidente e relator - Leonídio Bouças - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.088/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 4.088/2013 visa dar

a denominação de Edifício Promotor de Justiça Benedito Pinto de Freitas ao imóvel

destinado ao Ministério Público do Estado situado no Município de Pouso Alegre.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  18/5/201131,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  o  exame  preliminar  dos  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Na reunião  de  4/6/2013,  esta  relatoria  solicitou  fosse a  proposição baixada em

diligência à Procuradoria-Geral de Justiça, para que informasse a esta Casa se o

mencionado prédio já possui denominação oficial e se existe, no Município de Pouso

Alegre, outro próprio público estadual com a mesma denominação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.088/2013 tem por finalidade dar a denominação de Edifício

Promotor  de  Justiça  Benedito  Pinto  de  Freitas  ao  imóvel  destinado  ao  Ministério

Público do Estado situado no Município de Pouso Alegre.

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

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

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

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

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

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

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

enquadram no campo privativo da União ou do município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
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constitui  assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

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

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

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

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

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

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art.  66 da Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação da

proposição por membro desta Casa.

Cabe ressaltar  que,  em resposta  à  diligência  solicitada,  o  Ministério  Público  do

Estado de Minas  Gerais,  por  meio  do Ofício  nº  198/2013,  declarou que o imóvel

objeto do projeto em análise não possui denominação e que não há, no Município de

Pouso Alegre, outro prédio público com a denominação proposta para a sede local

desse órgão.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.088/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio de Castro - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

O  Projeto  de  Lei  Complementar  no 41/2013,  do  governador  do  Estado,

encaminhado por meio da Mensagem nº 446/2013, “institui a gratificação de incentivo

ao exercício continuado para os policiais civis do Estado de Minas Gerais”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
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por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  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, I, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Conforme já relatado,  a proposição sob exame pretende instituir  gratificação de

incentivo ao exercício continuado em favor do policial  civil  que tenha cumprido as

exigências para a aposentadoria pelo regime especial de que trata o art. 20-B da Lei

Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, e opte por permanecer em atividade,

em valor correspondente a um terço de seus vencimentos.

Além disso, o projeto visa a alterar o art. 3º da Lei Complementar nº 23, de 26 de

dezembro  de  1991,  para  dispor  que  o  policial  civil  ocupante  de  cargo  de  nível

intermediário  da  respectiva  carreira  será  promovido  por  antiguidade,

independentemente de vaga, ao nível imediatamente superior, quando completar as

mesmas exigências para aposentadoria previstas no art. 20-B da Lei Complementar

nº 84, de 2005.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  observou  ainda  que  a  proposição  veio

devidamente  acompanhada  da  estimativa  de  impacto  da  concessão  da  referida

gratificação, que  a iniciativa governamental respalda-se na Constituição do Estado,

que a matéria seria mesmo de lei  complementar e, finalmente,  que o Estado tem

plena capacidade legislativa para disciplinar a espécie.

Assinalou, entretanto, com base na própria exposição de motivos do secretário de

Estado de Defesa Social, que o art. 1º da proposição continha certa imprecisão ao

referir-se  genericamente  às  exigências  previstas  no  art.  40  da  Constituição  da

República, pelo que apresentou a Emenda nº 1 para especificar que a gratificação

será devida até que o servidor cumpra as exigências para aposentadoria previstas na

alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Carta Federal, quando ele passaria a ter

direito ao abono de permanência estabelecido pelo § 19 do mesmo artigo.

Da nossa parte, estamos plenamente de acordo com a justificativa do governador

do  Estado,  que  fundamenta  a  proposição  na  necessidade  de  se  valorizar  a

experiência e a qualificação do policial civil que se encontra no ápice da carreira, com



746
____________________________________________________________________________

vistas ao constante aperfeiçoamento dos relevantes serviços prestados pela Polícia

Civil em proveito da sociedade mineira.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

41/2012, no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2013.

Inácio Franco, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Ivair Nogueira - Leonardo

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.346/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  dos  deputados  Durval  Ângelo  e  André  Quintão,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.346/2011,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.149/2007,

“estabelece  diretrizes  para  as  políticas  públicas  estaduais  de  combate  à

discriminação racial e dá outras providências”.

A proposição foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos

Humanos, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumprindo-se o disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foram anexados à

proposta sob análise o Projeto de Lei n° 1.941/2011, que “dispõe sobre a reserva de

vagas para afro-brasileiros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos

e dá outras  providências”,  e o Projeto de Lei  nº 2.376/2011,  que “dispõe sobre a

obrigatoriedade  da  reserva  de  vagas  aos  candidatos  afrodescendentes  e  aos

candidatos indígenas em concursos públicos realizados no Estado”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

A Comissão de Direitos Humanos, em sua análise do mérito, opinou pela aprovação

da matéria na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública, em análise do mérito, opinou pela aprovação

da matéria na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Direitos Humanos, com a

Emenda n° 1, que apresentou.
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Segue agora nesta comissão para parecer conforme o art. 188, combinado com o

art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende instituir diversas diretrizes para as políticas públicas do

estado voltadas ao combate à discriminação racial,  especificamente nas áreas de

saúde,  educação e cultura,  questões fundiárias,  mercado de trabalho,  sistema de

cotas em geral e nos meios de comunicação e acesso à justiça.  O projeto prevê

também  a  criação,  por  lei  específica,  de  um  fundo  estadual  da  promoção  da

igualdade  racial.  Devido  a  pertinência  da  matéria,  foram  anexados  à  proposta  o

Projeto  de  Lei  n°  1.941/2011,  que  “dispõe  sobre  a  reserva  de  vagas  para  afro-

brasileiros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e dá outras

providências”, e o Projeto de Lei nº 2.376/2011, que “dispõe sobre a obrigatoriedade

da reserva de vagas aos candidatos afrodescendentes e aos candidatos indígenas

em concursos públicos realizados no Estado”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.  O  substitutivo  suprimiu  diversas  inconstitucionalidades  e  ilegalidades

existentes  no  texto  original,  as  quais  violavam  os  princípios  da  separação  dos

Poderes por conterem normas de funcionamento exclusivas do Poder Executivo. Tais

supressões abarcaram inclusive o dispositivo que previa a criação do fundo estadual.

A Comissão de Direitos Humanos, em análise de mérito, propôs o Substitutivo n° 2,

que apesar de manter a estrutura do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça,  agrega  elementos  da  antropologia  e  da  genética  contemporânea,

considerando inadequado o conceito puro de raça e estabelecendo a diferença entre

discriminação racial e étnica, englobado nesta última as questões de cultura, crenças,

hábitos, relações de trabalho, modos de vida e traços psicossociais.

A Comissão de Administração Pública, também em análise de mérito, apresentou a

Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 2, da Comissão de Direitos Humanos, para tornar

mais clara a redação do art. 2°.

No que tange à análise desta Comissão, com a supressão do art. 23 do projeto

original,  que  tratava  da  criação  do  fundo,  dentre  outros  que  dispunham  sobre  a
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realização de ações e a criação de políticas específicas, não restam dispositivos que

causem impacto financeiro-orçamentário.

Não obstante, entendemos que o detalhamento trazido pela Comissão de Direitos

Humanos  no  inciso  V  do  art.  4°  do  Substitutivo  n°2,  determinado  que  a  política

afirmativa  de  reserva  de  vagas  no  ensino  superior  para  estudantes  que  tenham

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas seja feita por meio de

percentual a ser preenchido por autodeclarados “pretos”, “pardos” ou “indígenas” na

proporção verificada pelo último censo do IBGE, além de abranger matéria relativa a

regulamento, padece da mesma concepção racialista que a própria comissão critica

em seu parecer, conforme repetimos aqui:

“Em suma, o recurso ao conceito de “raça” como critério  para  a formulação de

políticas públicas seria inadequado, de vez que quase todos os nacionais do País,

com  raras  ressalvas,  podem  ser  incluídos  na  categoria  de  afro-brasileiros  e  de

pessoas com ancestralidade indígena, se a ênfase for a origem de sua história social

percorrida nos últimos 500 anos, ou de negros e indígenas, se o parâmetro for a

existência  da  chamada “gota  de  sangue”  na  suposta  pureza  eurobranca.  (…) Tal

caldeamento, verdadeiramente generalizado e típico, situa-se muito além da tacanha

proporção aceita e divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com

base no Censo-2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  - IBGE -, que

mesmo  aglomerando  “pretos”,  “pardos”  e  “indígenas”  - isto  é,  excluindo  os

autodenominados “brancos” e “amarelos” - não chegaria a 52%. Eis um exemplo de

como o esquadrinhamento racialista encobre a real e imensa contribuição africana,

indígena e asiática no genoma dos brasileiros, sem falar na cultura popular-nacional.”.

Dessa forma, apresentamos a Emenda n° 2, determinando como objetivo da política

de que trata o projeto o estímulo a adoção de ações afirmativas, sem, entretanto, ditar

seu modus operandi.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1346/2011, na

forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Direitos Humanos, com a Emenda n° 1,

da Comissão de Administração Pública, e com a Emenda n° 2, apresentada a seguir:

EMENDA N° 2
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Dê-se ao inciso V do art. 4° a seguinte redação:

“Art. 4°- (…)

V  - estimular a adoção de ações afirmativas, visando o combate à discriminação

racial.”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.568/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  deputado Leonardo  Moreira,  a  proposição  em análise  “obriga  as

empresas  permissionárias  ou  concessionárias  do  transporte  intermunicipal  e

interestadual  a  instalar  recipientes  coletores  de  lixo  no  interior  dos  coletivos,

acompanhados de mensagens educativas para conscientização sobre a preservação

ambiental e dá outras providências.”

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2011,  a  matéria  foi  analisada  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou, e pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que

opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer em 1º turno, nos termos

do art.  188,  combinado com a alínea “d”  do inciso VII  do  art.  102 do Regimento

Interno.

Durante a tramitação da matéria, em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do

Regimento  Interno,  foi  anexado  à  proposição o  Projeto  de  Lei  nº  1.901/2011,  de

autoria do deputado Célio Moreira.

Fundamentação

A proposição em estudo tem por objetivo obrigar as empresas permissionárias ou

concessionárias  do  transporte  intermunicipal  e  interestadual  a  instalar  recipientes

coletores de lixo no interior dos coletivos, acompanhados de mensagens educativas

para conscientização sobre a preservação ambiental. Em sua justificação, o deputado
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proponente afirma que o lançamento de lixo e outros detritos dentro dos veículos e

também nas vias constitui importante problema ambiental.

Em  seu  parecer,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  indicou  que  apenas  o

transporte intermunicipal pode, pela distribuição de competências determinada pela

Constituição da República, ser disciplinado por lei estadual. Feita essa ressalva, não

encontrou óbice quanto à iniciativa parlamentar da matéria. Alertou, entretanto, que

alterações  legais  e  contratuais  que afetem o  equilíbrio  financeiro  de  contratos  de

concessão  podem  ocasionar  a  revisão  do  equilíbrio  econômico-financeiro  desses

ajustes,  implicando,  até,  em  indenização  aos  concessionários.  Destacou  que  a

viabilidade jurídica de alteração, por medida de origem parlamentar, de instrumento

legal que repercuta na gestão do Poder Executivo, ainda é assunto controverso no

plano  doutrinário.  Ainda  segundo  a  comissão  jurídica,  diversas  disposições

pretendidas pelo projeto já estão contempladas em outros diplomas legais. Mesmo a

instituição de mensagem educativas já estaria contida em norma vigente (a Lei nº

15.026, de 2004). De forma a dar maior ênfase às mensagem de cunho ambiental,

que  são  o  objeto  do  proponente,  a  comissão apresentou o  Substitutivo  nº1,  que

enfatiza  essa  espécie  de  conteúdo  nas  mensagens  a  serem  divulgadas.  Assim,

concluiu pela aprovação na forma desse substitutivo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ainda  baixou  em  diligência  o  projeto  à

Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  - Setop  -,  para  que  se

manifestasse sobre o seu teor. Esse órgão foi contrário ao projeto, afirmando que

muitas empresas já instalaram, por conta própria, coletores de lixo em seus veículos.

Além disso, afirmou que as empresas poderão, caso o projeto seja eventualmente

aprovado, requerer indenização pelo custo de instalação desses equipamentos.

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável

concordou  com  os  argumentos  apresentados  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, considerando proveitosa a determinação de que os espaços reservados para

mensagens nos ônibus incluam, de forma destacada, a temática ambiental.

No que é próprio desta comissão, esta relatoria não crê que a eventual aprovação

da matéria, em sua forma original ou na forma do Substitutivo nº 1, venha acarretar

gastos adicionais ao erário.
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De  fato,  mesmo  a  instalação  de  coletores  nos  ônibus,  sendo  intervenção  de

pequeno custo, não deveria causar necessidade de renegociação de contratos, com

vistas  à  manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro.  De  qualquer  forma,

considerando os aperfeiçoamentos trazidos pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  foram  julgados  proveitosos  também  pela  comissão  de  mérito,  parece-nos

adequado opinar pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Em  atendimento  à  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  2003,  esta

comissão  estende  sua  análise  ao  projetos  anexado,  considerando  seu  teor

semelhante.

Conclusão

Considerando  o  apresentado,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

1568/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Rômulo  Viegas  -  Lafayette  de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.794/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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”.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, emitiu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, em análise de mérito,

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.

A Comissão de Administração Pública, em análise de mérito, opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social.



752
____________________________________________________________________________

Vem agora a esta comissão para que seja emitido parecer nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em tela  pretende autorizar  a instituição do Programa Estadual  de

Capacitação e Qualificação Social e Profissional - PEQ-MG - com o fim 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 análise preliminar, encontrou vícios na

proposição original, a qual adentrava em diversas matérias de competência do Poder

Executivo. Dessa forma, apresentou o Substitutivo n° 1, que fixa diretrizes da política

estadual de capacitação e qualificação social e profissional sem tratar, entretanto, de

programas decorrentes dessas políticas, o que permanece a cargo do Executivo, nos

instrumentos próprios.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, em análise de mérito,

apresentou  o  Substitutivo  n°  2,  que  abarca  o  tratamento  dado  pela  comissão

precedente,  mas  confere  maior  abrangência  e  generalidade  à  referida  política

estadual. Além disso, o referido substitutivo exclui dispositivos relativos à capacitação

de servidores públicos, a qual não integra a política de trabalho e torna mais clara a

proposição, por exemplo, com a separação, em artigos distintos, de seus objetivos e

beneficiários.

A  Comissão  de  Administração  Pública  observou  que  o  Substitutivo  n°  2,  da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, teve o mérito de articular as

ações relacionadas à qualificação profissional desenvolvidas pelo Estado,  traçando

uma  diretriz  comum  para  todas  as  ações  e  fixando  parâmetros  para  sua

implementação.

Quanto à análise que cabe a esta comissão, destacamos alguns aspectos.  A Lei

Complementar  Federal  n°  101,  de  2000,  Lei  de Responsabilidade Fiscal  - LRF  -,
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determina que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que

acarretem  aumento  da  despesa  serão  acompanhados  de  estimativa  do  impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  devam  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  - LOA  - e

compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e com a Lei

de  Diretrizes  Orçamentárias  - LDO.  O  mesmo  vale  para  os  atos  que  criem  ou

aumentem despesas obrigatórias de caráter continuado - aquelas despesas correntes

derivadas de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o

ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Assim,  visto  que  não  foram  juntados  documentos  comprobatórios  da  origem  dos

recursos necessários para a implementação das medidas propostas nem a estimativa

do impacto financeiro-orçamentário da proposição, o projeto, na forma original, não

encontraria respaldo legal e não poderia prosperar. Não obstante, tanto o Substitutivo

n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, quanto o Substitutivo n°

2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, lograram contornar

esse  problema,  uma  vez  que  não  determinam  a  criação,  a  expansão  ou  o

aperfeiçoamento  de  ação  governamental  que  acarretem  aumento  da  despesa,

apenas  estabelecem  diretrizes  gerais  da  política  estadual  de  capacitação  e

qualificação social e profissional.

Destacamos, entretanto, que apesar de a instituição de diretrizes gerais de políticas

públicas  constituir  recorrente  recurso  legislativo,  o  momento  propício  para  a

discussão de programas e ações do Estado é aquele da revisão anual do PPAG e da

LOA.

Apresentamos ainda a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho,

da  Previdência  e  da  Ação  Social.  A emenda  visa  suprimir  o  art.  6°  do  referido

substitutivo, que busca incluir no rol dos objetos passíveis de realização de Parcerias

Público-Privadas  - PPPs  - a  promoção de formação inicial,  nos termos da Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entendemos que não há necessidade de

especificar a formação inicial, uma vez que os serviços públicos desenvolvidos na

área de educação já são abarcados integralmente pelo artigo 5º da Lei nº 14.868, de
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2003, a Lei das PPPs.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.794/2011, na

forma do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação

Social, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 6°, renumerando-se os demais.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.349/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe pretende

acrescentar artigos à Lei nº 13.772, de 11/12/2000, que dispõe sobre o registro e a

divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a

Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Cabe agora a esta comissão emitir  parecer quanto ao mérito da proposição, em

cumprimento ao disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em comento objetiva acrescentar  dois  artigos  à Lei  nº  13.772,  de

2000, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à

criminalidade no Estado.

O primeiro artigo obriga a publicação semestral pelo poder público de um balanço, a

ser  dividido  por  regiões  integradas  de  segurança  pública,  contendo  o  número  de

portarias de inquéritos policiais instaurados e concluídos, bem como dos registros de
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eventos de defesa social - Reds - que envolvam crimes de homicídio, latrocínio, lesão

corporal seguida de morte, extorsão mediante sequestro seguida de morte, e estupro

seguido de morte. Segundo a proposição, esses dados deverão ser publicados tanto

no diário oficial do Estado quanto nas páginas da internet das Polícias Civil e Militar,

bem como enviados ao Ministério Público e à Comissão de Segurança Pública da

ALMG. Já o segundo artigo estabelece que a sonegação, a retenção, o desvio ou a

subtração  de  informações  constantes  nos  balanços,  bem  como  o  atraso  no  seu

fornecimento  ou  o  impedimento,  sob  qualquer  modalidade,  implicará

responsabilização administrativa e multa para o agente responsável, nos termos de

regulamento específico, limitada a 10.000 Ufemgs, sem prejuízo das demais sanções

legais.

Verifica-se  que  a  proposição  visa  imprimir  maior  transparência  à  aplicação  da

política de segurança pública, por meio da divulgação de dados específicos relativos

à  criminalidade  em  Minas  Gerais.  Essa  é  a  intenção,  aliás,  demonstrada  na

justificação  do  projeto:  “proporcionar  a  necessária  transparência  dos  atos

administrativos  como  forma  de  possibilitar  o  controle  social  e  a  fiscalização  dos

serviços prestados pelo Estado”.

A proposição vem, portanto, ao encontro do art. 37 da Constituição da República, o

qual  destaca  a  publicidade  como  um  dos  princípios  da  administração  pública.

Simetricamente,  a  Constituição  Estadual  ressalta,  no  art.  13,  ser  a  atividade  de

administração  pública  dos  Poderes  do  Estado  e  a  de  entidade  descentralizada

sujeitas  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

eficiência e razoabilidade. Além disso, a Carta Mineira prevê, em seu art. 2º, como um

dos  objetivos  prioritários  do  Estado,  “assegurar  o  exercício,  pelo  cidadão,  dos

mecanismos de controle da legalidade e legitimidade dos atos do Poder Público e da

eficácia dos serviços públicos”.

Essa mesma direção, vale lembrar, é indicada no Programa Nacional de Direitos

Humanos  - PNDH 3.  O  tema “Segurança  pública,  acesso  à  justiça  e  combate  à

violência” é designado como um dos eixos orientadores do PNDH e apresenta como

diretriz,  justamente,  a  transparência  e  a  participação  popular  no  sistema  de

segurança pública e justiça criminal.  Assim, o programa, em consonância com as
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premissas constitucionais, destaca a importância da publicidade de dados, bem como

do constante aperfeiçoamento das estatísticas criminais.

Acerca dos dados objeto da pretendida divulgação, observa-se que a proposição

em análise prevê a publicação de informações específicas, relativas aos crimes de

homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, extorsão mediante sequestro

seguida de morte, e estupro seguido de morte. De fato, são patentes a violência e a

repulsa próprias desses delitos. Importante registrar, inclusive, a identidade entre os

crimes indicados no projeto, por sua peculiar atrocidade, com aqueles elencados na

Lei  Federal  nº  8.072,  de  1990,  que  dispõe  sobre  os  crimes  hediondos,  com  as

alterações efetuadas por leis posteriores, a exemplo da Lei Federal nº 8.930, de 1994:

“Art.  1º  -  São considerados hediondos os seguintes  crimes,  todos tipificados no

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou

tentados:

I  -  homicídio  (art.  121),  quando  praticado  em  atividade  típica  de  grupo  de

extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, §

2º, I, II, III, IV e V);

II - latrocínio (art. 157, § 3º, 'in fine');

III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º);

IV - extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, 'caput', e §§ 1º, 2º

e 3º);

V - estupro (art. 213, 'caput' e §§ 1º e 2º);

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, 'caput' e §§ 1º, 2º, 3º e 4º);

VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º);

VII-A - (VETADO)

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins

terapêuticos ou medicinais (art. 273, 'caput' e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação

dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998).

Parágrafo único - Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos

arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou consumado.”.

O projeto ainda justifica-se, para além da relevância e da gravidade dos crimes

indicados, em face do alto índice de incidência desses crimes no Estado. De acordo
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com o último “Anuário de Informações Criminais de Minas Gerais”, elaborado pela

Fundação João Pinheiro, foram registrados 50.625 crimes violentos no Estado no ano

de 2010. Desse universo, 8.935 referiam-se a crimes violentos contra a pessoa (que

englobam as ocorrências classificadas como homicídio, homicídio tentado e estupro,

segundo a caracterização do Código Penal Brasileiro) e 41.676 a crimes violentos

contra  o  patrimônio  registrados  pela  Polícia  Militar  (que  abarcam  as  ocorrências

classificadas como roubo e roubo a mão armada, de acordo com a caracterização do

Código  Penal  Brasileiro).  (Disponível  em:

<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/indicadores-sociais/-pesquisas-e-resultados-

informacoes-criminais-de-minas-gerais-nesp>. Consulta em: 3 abr. 2013).

Noutra vertente,  a proposição prevê o encaminhamento dos dados ao Ministério

Público e à Comissão de Segurança Pública da ALMG, o que também nos parece de

grande pertinência. Ao Ministério Público, especialmente, por sua missão institucional

de  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e

individuais  indisponíveis.  Certo  também  que  incumbe  à  instituição  o  exercício  do

controle  externo  da  atividade  policial,  por  força  do  inciso  VII  do  art.  129  da

Constituição  da  República.  Ao  Poder  Legislativo,  por  meio  da  Comissão  de

Segurança  Pública,  por  sua  competência  de  fiscalização  e  controle  externo  do

cumprimento  da  função  administrativa  do  Estado,  bem  como  da  eficiência  da

prestação dos serviços públicos, nos termos preceituados no inciso X do art. 49 da

Constituição da República, bem como nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual.

Diante do exposto, reconhecemos a relevância da proposição, que se reveste de

impacto  social,  especialmente  porque  aperfeiçoa  a  legislação  e  contribui  para  o

aprimoramento  dos  instrumentos  de  fiscalização  social.  Insta,  outrossim,  o

cumprimento dos ditames constitucionais, notadamente no que se refere ao princípio

da publicidade, propicia transparência no que se refere às estatísticas criminais e às

ações  governamentais  pertinentes,  bem  como  contribui  essencialmente  para  a

definição e o direcionamento de políticas estaduais atinentes à segurança pública e

ao controle da criminalidade.

Não obstante, entendemos pertinentes o acréscimo de alguns comandos ao projeto

inicial,  bem  como  o  ajuste  de  sua  redação,  visando  aprimorar  e  redistribuir  os
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dispositivos  nele contidos,  atribuindo-lhes a clareza e a uniformidade necessárias.

Nessa perspectiva, a primeira alteração busca atualizar o texto dos incisos XVII  e

XVIII do art. 4º da Lei nº 13.772, de 2000, de forma a indicar como órgão responsável

pela guarda de presos e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa

privativa de liberdade a Secretaria de Estado de Defesa Social. Outra modificação é

no sentido de garantir-se a publicação semestral, para além do número de inquéritos

instaurados e concluídos, dos índices de resolutividade dos crimes. Por fim, pretende-

se atribuir à Secretaria de Estado de Defesa Social, juntamente com as Polícias Civil

e  Militar,  a  obrigação de divulgar,  por  meio de  sua  página de internet,  os  dados

mencionados no projeto original. Os demais acertos não alcançam o conteúdo das

disposições  contidas  na  proposição  inicial  e  visam,  especialmente,  adequar  as

disposições  contidas  na  proposição  à  lei  que  se  pretende  alterar,  garantindo-lhe

coerência lógica e formal.

À vista das considerações expendidas, inclusive no que se refere às alterações

propostas, resta claro que a proposição em exame merece a aprovação desta Casa

Legislativa, na forma do substitutivo apresentado ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.349/2011, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 13.772, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o registro e a

divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os incisos XVII e XVIII do art. 4º da Lei n° 13.772, de 11 de dezembro de

2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (…)

XVII - número de presos sob a guarda da Secretaria de Estado de Defesa Social;

XVIII  - número de adolescentes sob a guarda da Secretaria de Estado de Defesa

Social;”.

Art. 2º - Ficam acrescentados à Lei n° 13.772, de 2000, os seguintes artigos 4º-A,

4º-B e 4º-C:
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“Art.  4º-A  - Serão publicados,  semestralmente,  o  número  de  inquéritos  policiais

instaurados  e  concluídos,  com  especificação  dos  índices  de  resolutividade,  e  o

número  de  Registros  de  Eventos  de  Defesa  Social  - Reds  -,  que  envolvam  os

seguintes crimes:

I - homicídio;

II - latrocínio;

III - lesão corporal seguida de morte;

IV - extorsão mediante sequestro seguida de morte;

V - estupro seguido de morte.

Parágrafo único  - Os dados a que se refere o 'caput' serão publicados no diário

oficial  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  divulgados  para  consulta  na  internet  pela

Secretaria de Estado de Defesa Social, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, bem

como enviados ao Ministério Público Estadual e à Comissão de Segurança Pública da

Assembleia Legislativa.

Art.  4º-B  - As  publicações de que trata esta lei  apresentarão dados por  Região

Integrada  de  Segurança  Pública,  com  a  discriminação  dos  resultados  de  cada

município.

Art. 4º-C - A sonegação, a retenção, o desvio ou a subtração dos dados, bem como

o impedimento ou o atraso quanto ao seu fornecimento, implicam responsabilização

administrativa  e  multa  para  o  agente  responsável,  nos  termos  de  regulamento

específico, limitada a 10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), sem prejuízo das demais sanções legais.”.

Art. 3º - Fica revogado o parágrafo único do art. 4º da Lei n° 13.772, de 2000.

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

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

João  Leite,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Cabo  Júlio  -  Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.847/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe
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assegura a certificação de controle de qualidade dos exames de mamografia  nos

hospitais das redes particular e pública de saúde do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/2/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma apresentada.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por finalidade obrigar os hospitais e as clínicas de

radiodiagnóstico  públicas  e  privadas  do  Estado  de  Minas  Gerais  que  realizam  o

exame de mamografia a fornecer o selo de qualidade emitido pelo Colégio Brasileiro

de Radiologia em todos os exames efetuados. Determina que o médico responsável

pelo  laudo  do  exame  de  mamografia  seja  especialista  em  radiodiagnóstico  ou

especialista em mamografia, com diploma expedido por sociedade médica legalmente

reconhecida. Determina também que o exame de mamografia somente poderá ser

realizado por técnico em radiologia nos hospitais e nas clínicas de radiodiagnóstico

das redes privada e pública.

A Comissão de Constituição e Justiça discorreu sobre a competência concorrente

dos Estados para legislar  sobre proteção e defesa da saúde e sobre proteção ao

consumidor.  Informou, ainda,  que o art.  15,  inciso V,  da Lei  Federal  n°  8.080,  de

19/9/1990, determina que a União, os estados, o Distrito  Federal  e os municípios

exercerão,  em  seu  âmbito  administrativo,  a  elaboração  de  normas  técnicas  e  o

estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a

assistência à saúde.

Quanto ao mérito, cumpre-nos informar que a mencionada Lei Federal n° 8.080, de

1990,  em  seu  art.  16,  XII,  determina  que  compete  à  direção  nacional  do  SUS

“controlar  e  fiscalizar  procedimentos,  produtos  e  substâncias  de  interesse  para  a

saúde”.  À direção estadual  do SUS compete, segundo o art.  17 da norma citada,

estabelecer normas suplementares em relação aos assuntos mencionados.
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No âmbito  de  suas  atribuições  legais,  o  Ministério  da  Saúde  editou  a  Portaria

SVS/MS n° 453, de 1º/7/1998, que aprova o regulamento técnico que estabelece as

diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico,

dispõe sobre o uso dos raio-x diagnósticos em todo o território nacional e dá outras

providências. De acordo com o seu art. 2º, o regulamento deve ser adotado em todo

território nacional e observado pelas pessoas físicas e jurídicas, de direito privado e

público, envolvidas com a utilização dos raios-x diagnósticos, tanto no que se refere à

proteção  radiológica  como  no  que  se  refere  ao  estabelecimento  de  padrões  de

qualidade da imagem e de verificação de sua manutenção.

Ainda no âmbito de sua competência, o Ministério da Saúde, após a realização de

estudo elaborado em parceria com o Instituto Nacional do Câncer - Inca -, Agência

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - e o Colégio Brasileiro de Radiologia, editou

a Portaria GM n° 531, de 26/3/12, que cria o Programa Nacional de Qualidade em

Mamografia  -  PNQM .  O programa estabelece mecanismos de monitoramento  da

qualidade em mamografia aplicáveis aos serviços de diagnóstico por imagem em todo

o território nacional, além de prever todos os requisitos de qualidade das imagens

radiográficas que deverão ser atendidos.

Além disso, estabelece, em seu art. 2º, que será publicada anualmente uma lista

dos serviços de diagnóstico por imagem que realizam mamografia em conformidade

com os requisitos técnicos do PNQM, que valeria como uma certificação do próprio

Ministério da Saúde.

No  âmbito  estadual,  a  Superintendência  Estadual  de  Vigilância  Sanitária  da

Secretaria  de Estado de Saúde de Minas Gerais  criou,  em 2004,  o Programa de

Controle  de Qualidade em Mamografia  -  PECQMamo  -,  em que  são avaliados o

desempenho  e  a  qualidade  dos  equipamentos  (mamógrafos,  processadoras  e

acessórios).  Além disso,  a  infraestrutura  dos  serviços é  também inspecionada no

programa.  Assim,  a  Secretaria  de  Estado de Saúde -  SES -  também desenvolve

programa de controle de qualidade das mamografias realizadas no Estado.

Além do controle de qualidade realizado pela vigilância sanitária, há a possibilidade

de os serviços de saúde serem acreditados, ou seja, passarem por um processo de

avaliação  de  qualidade  e  de  certificação.  A  acreditação  difere  do  controle  de
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qualidade realizado pela Vigilância Sanitária, pois, de adesão voluntária, é percebida

como uma estratégia da promoção da melhoria da qualidade dos serviços e concede

ao acreditado um diferencial de qualidade no mercado.

O Programa de Certificação de Qualidade em Mamografia, criado em 1992, pelo

Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem - CBR - consiste em uma

forma de acreditação, na qual é fornecido um selo de qualidade aos serviços que o

solicitarem,  conforme  critérios  a  serem  preenchidos  e  valores  a  serem  pagos

estabelecidos por essa entidade. Dessa forma, a lista dos serviços acreditados no

CBR fica disponibilizada em seu site,  constituindo um diferencial  para os serviços

certificados.

Como se verifica da legislação, as disposições contidas nos arts. 1° e 4° do projeto

de lei em exame já se encontram previstas em normas federais, editadas pelos entes

competentes, o que torna desnecessária sua aprovação.

É  importante  destacar  que  o  art.  2°  da  proposição,  que  exige  que  o  médico

responsável  pelo  laudo  do  exame  de  mamografia  seja  especialista  em

radiodiagnóstico ou titulado como especialista em mamografia por sociedade médica

legalmente reconhecida, e o art. 3°, que estabelece que o exame de mamografia só

poderá  ser  realizado  por  técnico  em  radiologia  nos  hospitais  e  clínicas  de

radiodiagnóstico  das  redes  privada  e  pública,  dispõem  sobre  condições  para  o

exercício de profissão, matéria de competência legislativa privativa da União.

De  acordo  com  os  dados  levantados  no  Programa  Estadual  de  Controle  de

Qualidade em Mamografia, a SES, em sua página na internet, divulgou que dos 355

mamógrafos existentes, 344 estavam em uso. Informou, ainda, que mais de 40% das

processadoras estavam operando dentro dos padrões e que 96,6% dos chassis se

encontravam  em  boas  condições  de  uso.  Entretanto,  ainda  de  acordo  com  as

informações  divulgadas  no  “site”  da  SES,  cerca  de  60%  dos  mamógrafos  não

alcançaram o nível mínimo de qualidade da imagem.

Os dados apresentados levam-nos a concluir que, apesar de todo o amparo legal,

ainda é necessário aperfeiçoar as ações de monitoramento da qualidade da imagem

e dos laudos das mamografias realizadas no Estado.

Pelas razões aduzidas, julgamos que a finalidade do projeto em comento - reforçar
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as  estratégias  de  monitoramento  da  qualidade  dos  exames  de  mamografia  - é

oportuna. Entretanto, o projeto precisa ser aprimorado para que esteja de acordo com

os limites  de competência impostos pela Constituição Federal  e com a norma do

Ministério  da  Saúde,  que  regulamenta  a  matéria.  Propomos,  dessa  forma,  o

Substitutivo nº 1 ao projeto, preservando seu objetivo essencial.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.847/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o monitoramento da qualidade dos exames de mamografia no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  medidas  adotadas  pelo  poder  público  para  o  monitoramento  da

qualidade dos exames de mamografia  realizados  nas redes pública  e  privada de

saúde do Estado observarão as seguintes diretrizes:

I  -  cumprimento da legislação sanitária  e das demais  regulamentações vigentes

sobre radiodiagnóstico;

II  -  fortalecimento das estratégias para a detecção precoce e o rastreamento de

lesões sugestivas de câncer, visando a elevar o percentual de cura da doença;

III - garantia da qualidade dos serviços de radiodiagnóstico prestados à população e

do cumprimento dos requisitos técnicos que assegurem a confiabilidade da imagem

clínica das mamas e do laudo de mamografia fornecidos;

IV - incentivo à padronização e à sistematização das informações sobre a detecção

e o rastreamento do câncer de mama em âmbito estadual;

V -  apoio técnico aos municípios para que desenvolvam ações e programas de

controle de qualidade dos exames de mamografia;

VI - fomento à capacitação e atualização periódica dos profissionais de saúde para

a execução dos exames de mamografia;

VII - divulgação de indicadores para o monitoramento dos resultados referentes à

qualidade do exame de mamografia que possam contribuir para o controle do câncer

de mama no Estado;

VIII - capacitação e atualização periódica dos profissionais de vigilância sanitária do
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Estado e dos municípios para a avaliação dos resultados referentes à qualidade dos

exames de mamografia;

IX  -  incentivo  à  qualificação  dos  médicos  para  a  avaliação  da  qualidade  das

imagens  clínicas  das  mamas  e  para  a  elaboração  dos  laudos  dos  exames  de

mamografia realizados no Estado;

X - publicidade à listagem dos serviços de diagnóstico por imagem que realizam

exames de mamografia em conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos

para o controle de qualidade.

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

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Arlen  Santiago  -  Doutor

Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.248/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe dispõe sobre o

tempo de atendimento ao usuário nos caixas de hipermercados, supermercados e

congêneres e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, e à Comissão de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação na forma

proposta.

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  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
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horários  de  ingresso e  saída  do usuário  no  recinto  onde estiverem instalados  os

caixas.  Os  estabelecimentos  deverão  afixar  avisos  informando  o  número  e  a

determinação  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.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou

óbices à normal tramitação do projeto.

Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte considerou

que  é  necessária  a  criação  de  mecanismos  para  aumentar  a  qualidade  do

atendimento  desse  tipo  de  estabelecimento,  pois  é  inaceitável  o  tempo  que  as

pessoas têm de gastar em filas, perdendo horas preciosas de seu dia para conseguir

fazer  suas  compras.  Com essas  considerações,  a  referida  comissão opinou  pela

aprovação do projeto na sua forma original.

No âmbito da competência desta comissão,  qual  seja a análise da repercussão

financeira do projeto, constata-se que os custos inerentes à medida nele proposta

ficam circunscritos ao âmbito dos supermercados e congêneres. 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 ser necessária

a intervenção do Estado por meio do projeto em pauta, razão pela qual é favorável a

sua aprovação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei n.º

3.248/2012 na sua forma original.

Sala das Comissões, 21 de agosto 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Lafayette de

Andrada - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.666/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.666/2012 visa
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autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga 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

repercussão financeira que poderá ter, conforme dispõe o art. 188, combinado com o

art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.666/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Jacutinga o imóvel com área de 10.000m², situado na Via dos

Ferroviários, Distrito de Sapucaí, nesse município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

ao  funcionamento  da  Escola  Municipal  Doutor  Milton  Campos,  beneficiando  a

população local, especialmente o segmento estudantil.

Ainda com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o projeto estabelece,

no art. 2º, 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.

É importante ressaltar que a transferência de domínio de bem público, ainda que

para  outro  ente  federativo,  deve  ser  precedida  de  autorização  legislativa,  por

exigência da Lei  Federal  nº  4.320,  de 1964,  que estatui  normas gerais  de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

estados, dos municípios e do Distrito Federal. 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.

Cabe  esclarecer,  por  fim,  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar a redação do caput do art. 1º à

técnica legislativa.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.666/2012 no 1º

turno, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Sebastião Costa - Rômulo Viegas - Romel Anízio -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.782/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o

imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.782/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de São Sebastião da Bela Vista o imóvel constituído por um terreno com

área de 423,73m², 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 ao desenvolvimento de

atividades para a melhoria da saúde municipal; e, no art. 2º, que o imóvel 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.

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
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estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Esclarecemos que, em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e

Justiça apresentou a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de complementar os dados cadastrais do imóvel,  em conformidade com

sua certidão de registro, e adequar o texto à técnica legislativa.

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 3.782/2013, no 1º

turno, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Rômulo Viegas

- Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.900/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Rogério Correia, visa autorizar

o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais  - DER-MG - a doar ao

Município de São José da Lapa os imóveis 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 3.900/2013 tem como finalidade autorizar o Departamento de

Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de São José

da Lapa o lote nº 7 da quadra 2, com área de 360m²; os lotes nºs 7 e 8 da quadra 3,
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com área total de 720m²; os lotes nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da quadra 4, com

área total de 3.585m²; e os lotes nºs 9 e 12 da quadra 3, com área total de 720m²,

todos situados nesse município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que os imóveis serão destinados à implantação de

órgãos  do  Poder  Executivo  municipal,  possibilitando  a  melhoria  dos  serviços

prestados pela administração local. Ademais, o art. 2º do projeto prevê a reversão dos

bens ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de retirar os lotes nºs 1, 2, 9 e parte do lote nº 10,

todos da quadra 4, por não pertencerem ao DER-MG, conforme consta na certidão de

registro dos imóveis, e fazer a adequação da matéria à técnica legislativa.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público, ainda que

para outro ente federativo, 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, com as alterações propostas no Substitutivo

nº 1, 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 3.900/2013, no 1º

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

Justiça.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - Sebastião Costa, relator - Romel Anízio - Rômulo Viegas -

Lafayette de Andrada.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.194/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.194/2012, de autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Evangélica Obra de Amor  -

Aceoa -, com sede no Município de Coronel Fabriciano, 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° 3.194/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Obras e Amor - Acoa -, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Obras e Amor

- Acoa -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Sebastião Costa

- Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.935/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.935/2013, de autoria do Deputado  Zé Maia, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação, com sede no Município

de União de Minas, 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.935/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação de União

de Minas - Accum -, com sede no Município de União de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  - Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Comunicação de União de Minas  - Accum  -,  com sede no Município de União de

Minas.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2013.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.101/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.101/2013,  de  autoria  do  Deputado  Duarte  Bechir,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação de Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de

Medina, com sede no Município de Medina, 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° 4.101/2013

Declara de utilidade pública a Associação  de Pais e  Amigos dos Excepcionais  -

Apae - de Medina, 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 Medina, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Mário Henrique Caixa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.212/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe “assegura às ligas

esportivas  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais  isenção  no  pagamento  de

honorários advocatícios sucumbenciais em ações de execução fiscal movidas pela

Fazenda Pública Estadual”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  15/6/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  pretende  isentar  as  ligas  esportivas  do  pagamento  de

honorários advocatícios sucumbenciais em ações de execução fiscal movidas pela

Fazenda Estadual.

De  acordo  com  a  justificação,  as  ligas  consistem  em  “um  grupo  de  equipes

organizado para competirem entre si”, possuindo uma função essencial no incentivo à

prática esportiva.

Afirma-se ainda que, no âmbito do Estado, as ligas esportivas passam por enormes

dificuldades financeiras, em especial por não terem como objetivo social a obtenção

de lucro, bem como pelo fato de que haveria descaso da iniciativa privada em face

das referidas entidades e omissão do poder público quanto ao cumprimento do seu

dever constitucional de fomentar as práticas desportivas.

Assim, a concessão da isenção do pagamento dos honorários advocatícios traria

para  as  ligas  equilíbrio  financeiro,  permitindo que  continuem a exercer  atividades

relevantes na função de fomento da prática esportiva.

Apresentada  uma  breve  síntese,  passa-se  a  analisar  os  aspectos  jurídico-

constitucionais que envolvem o tema.

Inicialmente,  esclareça-se  que  as  ligas  esportivas  não  possuem  personalidade
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jurídica,  razão pela  qual  não figuram como possíveis  devedoras do poder  público

estadual aptas a serem judicialmente cobradas através de execuções fiscais.

As entidades que compõem a liga esportiva é que possuem personalidade jurídica

e,  consequentemente,  são sujeitos  de  direitos  e  obrigações  aptos  a  figurar  como

devedores do poder público estadual e, consequentemente, executados no âmbito de

ações de execuções fiscais promovidas pelo Estado.

Sendo assim, a isenção nem mesmo em tese poderia ser concedida às ligas, mas

sim às entidades que as compõem.

Analisada essa questão preliminar, é necessário apurar se é juridicamente viável a

concessão da isenção do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais às

entidades que compõem as ligas esportivas.

O art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 5.869, de 11 de janeiro

de 1973) prevê que a sentença judicial proferida no âmbito de processos judiciais

cíveis condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os

honorários advocatícios, sendo estes, nas execuções, embargadas ou não, fixados

consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o

lugar  de  prestação  do  serviço,  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é obrigação

legalmente imposta pela própria legislação federal que regulamenta o processo civil.

Por sua vez, a Lei Federal nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece

normas  para  a  concessão de  assistência  judiciária  aos  necessitados,  assegura  à

parte cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, a isenção do

pagamento dos honorários de advogado decorrentes de condenação judicial fixada

em sentença (art. 2º, parágrafo único, e art. 3º, V).

Inicialmente, doutrina e jurisprudência firmaram posicionamento no sentido de que

as pessoas jurídicas não seriam destinatárias da Lei da Assistência Judiciária (Lei

Federal  nº  1.060,  de  5  de  fevereiro  de  1950),  tratando-se  de  isenção concedida

apenas para pessoas naturais.

Contudo, após discussões, o entendimento prevalecente foi alterado, passando-se
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a admitir a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita também para

as pessoas jurídicas que comprovassem não possuir condições financeiras para arcar

com as custas processuais.

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  editou  a  Súmula  nº  481,  a  qual

estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem

fins  lucrativos  que  demonstrar  sua  impossibilidade  de  arcar  com  os  encargos

processuais“.

Na atualidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à

possibilidade de concessão da justiça gratuita também às pessoas jurídicas:

“(...) 1. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as entidades

com ou sem fins lucrativos apenas fazem jus à concessão do beneficio da justiça

gratuita se comprovarem a impossibilidade de arcar com os encargos do processo”

(AgRg  no  AREsp  nº  306079/MG;  relator:  ministro  Herman  Benjamin;  DJe  de

24/6/2013).

“(...) Conforme decidido no julgamento do REsp 1.064.269/RS (sessão da Quarta

Turma de 19 de agosto de 2010), 'é plenamente cabível a concessão do benefício da

assistência  judiciária  gratuita  às  pessoas  jurídicas,  em  observância  ao  princípio

constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV), desde

que comprovem insuficiência de recursos (CF/88, art. 5º, LXXIV). É que a elas não se

estende a presunção juris  tantum prevista no art.  4º  da Lei 1.060/1950'”  (EDcl  no

AREsp 277207; relator: ministro Raul Araújo; DJe de 12/6/2013).

No mesmo sentido é também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“(...) 1. A pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para arcar

com  as  despesas  inerentes  ao  exercício  da  jurisdição.  Precedentes.  2.  Agravo

regimental improvido. (AI 652954; relatora: ministra Ellen Gracie; Dje de 11/9/2009).

Portanto,  o  que  se  constata  é  que  o  objetivo  almejado  pela  proposição  já  se

encontra amparado pela legislação federal, especialmente pela Lei Federal nº 1.060,

de 5 de fevereiro de 1950, nos termos da sua interpretação consolidada pela Súmula

nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, a entidade desportiva pertencente à liga que comprovar nos autos da

execução fiscal a insuficiência de recursos para arcar com os honorários advocatícios
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já se encontra isenta do seu pagamento, donde a desnecessidade da proposição.

Por outro lado, há outros aspectos que impedem o prosseguimento da tramitação

da proposição.

Registre-se que há polêmica na doutrina e na jurisprudência especializada acerca

da titularidade dos honorários advocatícios fixados no âmbito das execuções fiscais:

se seriam dos advogados públicos ou da entidade pública que estes representam e

defendem em juízo.

O Estatuto da Advocacia, regulamentando a profissão de advogado (Lei Federal nº

8.906, de 4/7/1994), assim estabeleceu em seu art. 21:

“Art.  21.  Nas  causas  em  que  for  parte  o  empregador,  ou  pessoa  por  este

representada,  os  honorários  de  sucumbência  são  devidos  aos  advogados

empregados”.

Há  entendimentos  jurisprudenciais  e  doutrinários  de  que,  por  se  tratar  de  uma

norma  regulamentadora  da  profissão,  a  sua  aplicabilidade  não  se  restringiria  às

relações  privadas,  estendendo-se  para  as  relações  entre  o  poder  público  e  os

advogados públicos, independentemente do regime jurídico adotado, ou seja, mesmo

que o regime jurídico adotado seja o estatutário.

Adotando-se  tal  entendimento,  por  força  do  disposto  no  art.  22,  inciso  XVI,  da

Constituição  Federal,  o  Estado  não  teria  competência  para  dispor  em  sentido

contrário,  isentando  os  honorários  advocatícios  sucumbenciais  cuja  titularidade

pertence ao próprio advogado público que atuou no feito, daí a inconstitucionalidade

formal da proposição em epígrafe.

Por outro lado, ainda que se adote a interpretação de que o art. 21 da Lei nº 8.906,

de 1994, não é aplicável aos advogados públicos, de forma que a titularidade dos

honorários  advocatícios  sucumbenciais  é  do  Estado  e  não  da  pessoa  física  dos

procuradores,  há  vícios  jurídicos  que  impedem  a  tramitação  da  proposição,  nos

termos que passamos a explicar.

A Lei Complementar Estadual nº 35, de 29/12/1994, em seu art. 76, estabelece que

“os honorários advocatícios devidos aos Procuradores da Fazenda Estadual serão

partilhados igualitariamente entre os ocupantes dos respectivos cargos em exercício

na Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual”.
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O parágrafo único do referido dispositivo dispõe que, “no interesse da produtividade

dos serviços jurídicos, o regulamento poderá autorizar destinação específica de parte

dos honorários e o estabelecimento de critérios para a exclusão ou diferenciação,

quanto a seu rateio”.

Em  2009,  foi  editada  a  Lei  Estadual  nº  18.017,  de  8/1/2009,  a  qual  instituiu  a

chamada “Gratificação Complementar de Produtividade - GCP”, devida ao procurador

do  Estado  em  efetivo  exercício  que  fizer  jus,  segundo  critérios  definidos  pela

Advocacia-Geral do Estado - AGE -, ao recebimento de honorários de sucumbência.

Nos termos da referida lei, a gratificação é concedida apenas no mês em que os

honorários rateados forem inferiores, em relação a cada procurador do Estado, ao

valor equivalente à média aritmética dos valores brutos dos honorários dos três anos

imediatamente anteriores, considerados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.

Por  sua vez,  recentemente, a Lei  Estadual  nº  20.748, de 25 de junho de 2013,

incorporou  ao  vencimento  básico  dos  cargos  de  procurador  do  Estado  algumas

parcelas  percentuais  da  Gratificação  Complementar  de  Produtividade,  prevendo

ainda que 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 pela referida lei, continuarão a receber, a título de gratificação residual, a

diferença entre esses dois valores.

Isso posto, o que se conclui é que a isenção concedida, na medida em que reduzirá

o valor dos honorários rateados entre os procuradores, exigirá que o Estado aumente

a sua despesa com pessoal mediante o pagamento da gratificação residual prevista

no art. 68 da Lei Estadual nº 20.748, de 25 de junho de 2013.

Nesse sentido, a Constituição Federal (art. 169) exige que a medida que implique

aumento de despesa com pessoal somente seja adotada se houver prévia dotação

orçamentária  suficiente  para  atender  às  projeções  de  despesa  de  pessoal  e  aos

acréscimos dela decorrentes, bem como se houver autorização específica na Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Além  disso,  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  nº  101,  de

4/5/2000) prevê em seu art. 16 que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa
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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.

Ocorre  que  a  proposição  não  veio  acompanhada  dos  estudos  de  impacto

orçamentário-financeiro  e  da  demonstração  da  compatibilidade  do  aumento  de

despesa com a legislação orçamentária.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.212/2013.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.258/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 3.258/2012 dispõe sobre

a comprovação de origem dos materiais metálicos recicláveis e sobre o cadastro de

fornecedores no 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, I, combinado

com o art. 189, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.258/2012  pretende  obrigar  as  empresas  que  exerçam

atividades de reciclagem e recuperação de materiais metálicos e as que exploram o

comércio  de  ferro-velho  e  sucata  a  manterem  registros  da  origem  dos  materiais

adquiridos.

O projeto foi objeto de ampla discussão no 1º turno. Preliminarmente, a Comissão

de Constituição e Justiça estudou profundamente o tema, concluindo que a matéria já
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era objeto de legislação estadual em vigor. Com efeito, a Lei nº 11.817, de 6/3/1995,

obriga os proprietários de ferros-velhos e sucatas a manterem cadastro com correta

identificação dos vendedores de fios, arames, peças, tubos, tampos e outros itens

feitos  de  aço,  cobre,  alumínio,  zinco,  ferro  ou  outro  tipo  de  metal,  e  estabelece

cominações no caso de descumprimento do que determina.

Em  razão  da  existência  de  lei  sobre  a  matéria,  a  Comissão  de  Constituição e

Justiça optou por apresentar o Substitutivo nº 1, em que propõe aprimorar a redação

da mencionada Lei nº 11.817, de 1995, ampliando o conceito legal de desmonte de

forma a incluir nele pessoas físicas e jurídicas que exerçam a exploração de atividade

econômica  de  reciclagem  e  recuperação  de  materiais  metálicos.  Além  disso,  o

substitutivo aumentou o rol de produtos comercializados que devem ser passíveis de

cadastro  e  incluiu  aqueles  adquiridos  mediante  permuta.  O  substitutivo  atualizou

também siglas ultrapassadas que constavam nas alíneas “b” e “c” do § 2º do art. 1º

da Lei nº 11.817, que se referem a documentos que devem ser apresentados. Por fim,

determinou sanções para o caso de descumprimento dos deveres estabelecidos no

texto legal.

As comissões que a sucederam foram uníssonas em reconhecer a relevância da

matéria que se pretende normatizar e a oportunidade da apresentação do projeto, em

especial  porque  muitos  materiais  metálicos  mencionados  na  proposição  são

empregados na prestação de serviços públicos reconhecidos por  lei  federal  como

essenciais.  Com  efeito,  a  Lei  Federal  nº  7.783,  de  28/6/1989,  considera

expressamente  essenciais  os  serviços  de  fornecimento  de  energia  elétrica  e  de

telecomunicações (art. 10, I e VII).

Como  os  materiais  mencionados  na  lei  a  ser  modificada  têm  relevante  valor

econômico e são objeto de furtos que trazem prejuízo à administração pública e aos

consumidores  desses  serviços  públicos,  é  de  se  reconhecer  que  a  normatização

trazida  pelo  projeto  em apreço contribui  para  a  apuração da procedência  desses

materiais e, por conseguinte, para a melhoria da segurança pública no Estado.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.258/2012,

no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
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Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

João  Leite,  presidente  -  Cabo  Júlio,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Sargento

Rodrigues.

PROJETO DE LEI N° 3.258/2012

(Redação do Vencido)

Altera  os  arts.  1º  e  6º  da  Lei  nº  11.817,  de  6  de  março  de  1995,  que  torna

obrigatória  a emissão de nota fiscal  de entrada de mercadoria nas operações de

compra efetivadas por desmontes - ferros-velhos e sucatas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 11.817, de 6 de março de 1995, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam os desmontes - pessoas físicas e jurídicas que explorem a atividade

econômica  de  ferros-velhos,  sucatas,  reciclagem  e  recuperação  de  materiais

metálicos - obrigados a emitir nota fiscal de entrada de mercadoria a cada operação

de compra.

§ 1º - Consideram-se mercadoria, para os fins do disposto no 'caput', fios, arames,

peças, tubos, tampos, baterias, transformadores e outros itens feitos de aço, cobre,

alumínio, zinco, ferro ou outro tipo de metal.

§ 2º - A nota fiscal de entrada de mercadoria deverá conter os seguintes dados:

a) razão social da empresa, se pessoa jurídica, ou nome, se pessoa física;

b) inscrição estadual, se pessoa jurídica, ou número do CPF, se pessoa física;

c) CNPJ, se pessoa jurídica, ou número do registro geral da carteira de identidade,

se pessoa física;

d) endereço;

e) descrição detalhada do material comprado e a respectiva qualidade;

f) valor total e valores parciais da mercadoria adquirida.

§ 3º - As pessoas físicas ou jurídicas de que trata o “caput” deste artigo deverão

manter cadastro atualizado de fornecedores, contendo os dados dispostos no § 2º,

inclusive em caso de aquisição dos materiais mediante permuta.”.

Art.  2º  -  O  art.  6º  da  Lei  nº  11.817,  de  1995,  passa a  vigorar  com a seguinte

redação:
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“Art.  6º  -  A falta  da  emissão  da  nota  fiscal  de  entrada  de  mercadoria  ou  da

manutenção  do  cadastro  atualizado  de  fornecedores  acarretará  a  aplicação  das

seguintes sanções:

I - multa, no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) a 1.000 (mil) Ufemgs;

II - interdição do estabelecimento e cancelamento de sua inscrição estadual, em

caso de reincidência.”.

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 21/8/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Antônio Carlos Arantes em que notifica o falecimento do Sr.  Paulo

Marques de Oliveira, ex-prefeito municipal de Arcos, ocorrido em 18/8/2013. (- Ciente.

Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 2013

ATAS

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/8/2013

Presidência dos Deputados Duarte Bechir e Rogério Correia

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

Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.409 a 4.411/2013 -  Projetos de Resolução nºs

4.412  a  4.414/2013  -  Requerimentos  nºs  5.349  a  5.353/2013  -  Comunicações:

Comunicação do deputado Gustavo Corrêa -  Questão de ordem; chamada para a

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

trabalhos;  suspensão  e  reabertura  da  reunião;  inexistência  de  número  regimental

para a continuação dos trabalhos - Palavras do presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -

Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duarte Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João

Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

Abertura

O presidente (deputado Duarte Bechir)  -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,
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o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Vanderlei Miranda, 2º-secretário ad hoc, 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:

OFÍCIOS

Do Sr. Ademir Camilo, deputado federal, solicitando informações sobre os gastos do

Estado com as obras de reforma de estádios para a Copa do Mundo da Fifa de 2014.

(- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Aécio Neves, senador, agradecendo voto de congratulações formulado por

esta Casa em atenção a requerimento do deputado Duarte Bechir, por sua eleição

para o cargo de presidente nacional do PSDB.

Da Sra. Ana Cristina Braga Albuquerque, subsecretária de Inovação e Logística do

Sistema  de  Defesa  Social,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da

Comissão  de  Segurança  Pública  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

1.693/2013/SGM.

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Educação, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do deputado

Duarte Bechir, pela realização de visitas às superintendências regionais de ensino.

Do Sr.  Carlos Henrique Pereira Guimarães,  presidente  da Câmara Municipal  de

Baependi,  solicitando  seja  realizada  audiência  pública  desta  Assembleia  nesse

município para discutir o Projeto de Lei nº 3.687/2013. (- Anexe-se ao referido projeto

de lei.)

Do Sr. Carlos Magno de Moura Soares, prefeito municipal de Contagem, solicitando

seja dada atenção especial às emendas de sua autoria no processo de execução das

emendas  parlamentares  incluídas  na  Lei  Orçamentária  Anual.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.)

Do  Sr.  Cloves  Eduardo  Benevides,  subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas,
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prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.070/2013,  da Comissão de

Combate ao Crack.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da

PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.715/2013,  da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr.  Cristiano dos  Santos  solicitando  a  esta  Casa  apoio  para  a  inclusão  do

Festival da Canção de Alvinópolis no calendário de eventos de Minas; a apresentação

de um projeto de lei que restrinja a troca de cédulas manchadas de tinta a clientes

que  tenham  feito  saques  ou  recebido  as  cédulas  como  troco  de  pagamentos

efetuados; e a criação de um cadastro de desaparecidos. (- Às Comissões de Cultura

e de Segurança Pública.)

Da Sra. Elisa Smaneoto, diretora de Gestão Interna do Gabinete-Adjunto de Gestão

e  Atendimento  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidenta  da  República,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.255/2013, da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, coordenador-geral de Convênios da Secretaria

de Direitos  Humanos da Presidência da República,  comunicando a celebração do

convênio  que  especifica,  firmado  entre  essa  secretaria  e  a  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social,  com  a  interveniência  do  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. Felipe Faria de Oliveira, coordenador regional das Promotorias de Justiça do

Meio Ambiente das Bacias dos Rios Jequitinhonha e Mucuri, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 4.673/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  FNDE  (218)  informando  a  liberação  de  recursos  financeiros  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.  Henrique  Antônio  dos  Santos  Nunes,  subsecretário  de  Planejamento,

Orçamento  e  Administração  do  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura  (substituto),

comunicando  a  celebração  do  convênio  que  menciona  entre  esse  ministério  e  a
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Epamig.  (-  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.  Marcello  Barros  de  Oliveira,  secretário  nacional  de  Segurança  Pública

(substituto),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  5.077/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (12),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  3.964,  4.095,  4.105  e  4.120/2012,

4.944 e 4.945/2013, da Comissão de Participação Popular, 4.418 e 4.420/2013, da

Comissão de Combate ao Uso do Crack, 4.504/2013, da Comissão de Segurança

Pública, 4.751 e 4.822/2013, da Comissão de Direitos Humanos, e 4.636/2013, da

deputada Liza Prado.

Da  Sra.  Maria  Edwirges  Madeira,  superintendente  da  Infraero,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.925/2013, da Comissão de Esporte.

Do Sr.  Nélio  Aurélio  de Souza,  presidente da Câmara Municipal  de Nova Lima,

solicitando  a  intercessão  desta  Casa  perante  o  governador  do  Estado  para  a

instalação  de  posto  da  PMMG  na  estrada  que  liga  Nova  Lima  a  Sabará.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Da  Sra.  Nívia  Mônica  da  Silva,  promotora  de  justiça,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 5.063/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Paulo  César  Teodoro,  prefeito  municipal  de  Lagoa  da  Prata,  solicitando

sejam dadas as denominações de Rodovia Juca Rabello ao trecho rodoviário entre o

entroncamento  da  MG-176  e  a  ponte  sobre  o  Rio  São  Francisco  que  divide  os

Municípios de Lagoa da Prata e Luz e de Rodovia Vital Ulisses de Castro ao trecho

rodoviário entre a referida ponte e a cidade de Lagoa da Prata. (- À Comissão de

Transporte.)

Da  Sra.  Theresa  Cristina  Alonso  de  Souza,  assistente  social  do  Centro  de

Recuperação Resgatando Vidas, solicitando a destinação de recursos financeiros a

essa  entidade  por  meio  de  emenda  parlamentar  para  a  aquisição  dos  bens  que

menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

CARTÃO

Do Gen.-Bda. Luiz Carlos Pereira Gomes, comandante da Escola de Sargentos das
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Armas, justificando sua ausência na audiência pública da Comissão de Turismo em

30/8/2013. (- À Comissão de Turismo.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.409/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Beneficente  Casa  da  União  -  Núcleo

Divinópolis, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Beneficente Casa da União -

Núcleo Divinópolis, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: O Instituto Beneficente Casa da União - Núcleo Divinópolis, com sede

no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas

finalidades precípuas prestar assistência social e filantrópica; atuar na promoção da

pessoa humana e na defesa da vida; atuar na proteção da família, da maternidade,

da infância, da terceira idade e da pessoa com necessidades especiais; promover a

qualificação profissional contribuindo para a criação de adequadas oportunidades de

trabalho e renda; etc.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.410/2013

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Catas Altas da Noruega o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  desafetado  o  bem  público  constituído  pelo  imóvel  localizado  às

margens da Rodovia MG-482, no Km 248, com área de 3.015m² (três mil e quinze

metros  quadrados),  situado  no  local  denominado  Agapito,  na  zona  rural  desse

município, na extensão de 27m (vinte e sete metros) de frente,  de 90m (noventa

metros) pelo flanco com rua sem nome, de 90m (noventa metros) pelo lado sequente,

confrontando  com a  Rodovia  MG-482,  fundos  com  extensão aproximada de  40m

(quarenta metros), no qual se acham construídos uma casa em situação de abandono

com área aproximada de 55m² (cinquenta e cinco metros quadrados) e um cômodo

em separado de 15,5m² (quinze vírgula cinco metros quadrados), também em estado

de abandono.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Catas Altas o

imóvel que trata o art.1º.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de uma

estação de tratamento de esgoto para atender às necessidades da população

Art. 3º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Bonifácio Mourão

Justificação: Este projeto de lei que submetemos à apreciação desta Casa dispõe

sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Catas Altas do Noruega o imóvel que especifica.

Trata-se de bem público  de  propriedade do Estado gerenciado pelo DER-MG e

localizado às margens da Rodovia MG-482 em Catas Altas da Noruega, no Km 248.

O imóvel em questão se localiza na zona rural do município e será destinado à
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instalação de uma estação de tratamento de esgoto para atender às necessidades da

população. Assim, torna-se extremamente importante o Município de Catas Altas da

Noruega assumir definitivamente a responsabilidade pela manutenção e conservação

do imóvel, a fim de propiciar bem-estar à população e de cuidar de sua saúde por

meio de investimento em saneamento básico.

- 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 4.411/2013

Institui o Dia Estadual do Trabalhador Joalheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Trabalhador Joalheiro, a ser comemorado

anualmente no dia 1° de dezembro.

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

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: Minas Gerais é um estado com tradição secular na produção de ouro e

pedras preciosas desde a época do Império, tendo excelentes ourives, cravadores,

polidores, designers e outros profissionais que integram a categoria.

A prospecção, exploração e lapidação desse mineral se confunde com a história do

Estado. As minas que deram o nome a este ente federado foram a motivação para o

início da ocupação populacional destas terras, sendo o ouro e os demais minerais

preciosos o centro de tudo.

Por  esses  e  outros  motivos,  dizemos  que  o  desenvolvimento  do  trabalhador

joalheiro está intimamente ligado às raízes mineiras.  O Estado é responsável  por

exportar sucessos e por contribuir para escrever a história da joalheria no País.

Quanto à escolha da data, dia 1º de dezembro, ela se justifica na alusão a Santo

Elói, patrono dos ouvires e joalheiros.

Por  essas  razões,  pedimos  o  apoio  dos  ilustres  pares  para  a  aprovação desta

proposição.

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

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.412/2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 41, de 27 de maio 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 41, de 27 de maio 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, 22 de agosto de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO 4.413/2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 44, de 12 de junho 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 44, de 12 de junho de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que dispõe sobre

a adesão dos Estados da Bahia e de Minas Gerais ao Convênio ICMS nº 125/11, que

autoriza a exclusão da gorjeta da base de cálculo do ICMS incidente no fornecimento

de  alimentação  e  bebidas  promovido  por  bares,  restaurantes,  hotéis  e

estabelecimentos similares.

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

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.414/2013

Ratifica  o  Convênio  nº  49/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política
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Fazendária - Confaz - em 24 de junho de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica ratificado o  Convênio  ICMS nº 49/2013,  celebrado pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 24 de junho de 2013, o qual altera o

Convênio ICMS nº 54, de 2012.

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

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS

Nº 5.349/2013, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu pela posse de

sua nova diretoria  e dos conselhos  consultivo e fiscal.  (-  À  Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 5.350/2013,  da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro

Leão,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de

informações sobre a regulamentação da Lei nº 13.647, de 13/7/2000. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 5.351/2013, do deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia -Câmpus

Salinas pelos 60 anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº  5.352/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Sacramento pelos 193 anos de fundação do

município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.353/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o CDL Jovem Belo Horizonte pelos seus 25 anos de

fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Gustavo Corrêa.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, conforme V. Exa. pode constatar, há
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apenas  5  deputados  no  Plenário  e  precisaríamos  de  26  para  continuarmos  os

trabalhos. Em face dessa circunstância, solicito o encerramento, de plano, da reunião.

O presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a

presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a

recomposição de quórum.

O secretário (deputado Vanderlei Miranda) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 15 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Suspensão da Reunião

O presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento Interno,

vai  suspender, a reunião por 1 hora e 25 minutos para que se configure o quórum

necessário para a continuação dos trabalhos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Rogério Correia) - Estão reabertos os nossos trabalhos. A

Presidência verifica, de plano, que persiste a falta de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 276/2011, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

A  presidência  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foram

apresentadas ao projeto 3 emendas do deputado Gustavo Corrêa, que receberam os

nºs 71 a 73, 2 dos deputados Glaycon Franco e Gustavo Valadares, que receberam

os nºs 74 e 75, 1 do deputado Antônio Carlos Arantes, que recebeu o nº 76, 7 do

deputado Rogério  Correia,  que receberam os  nºs  77  a  83,  1  do  deputado André

Quintão, que recebeu o nº 84, 25 dos deputados Almir Paraca e André Quintão, que

receberam os nºs 85 a 109, e 14 do deputado Fred Costa, que receberam os nºs 110

a  123,  e,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  188  do  Regimento  Interno,  encaminha  as

emendas com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para parecer. A presidência

informa ainda que, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber duas emendas do Deputado Paulo Guedes, por serem idênticas às Emendas
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nºs 65 e 66.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 276/2011

EMENDA Nº 71

Dê-se ao art. 121 a seguinte redação:

“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, aos

Conselhos das Unidades de Conservação Estaduais,  às  bibliotecas públicas e  às

prefeituras  municipais  e  promoverá  campanhas  institucionais  com  vistas  à  sua

divulgação.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Gustavo Corrêa

Justificação: A distribuição gratuita de cópias dessa lei é necessária para promover

o seu amplo conhecimento entre os  principais  atores sociais  que tem o dever  de

promover seu cumprimento.

Considerando que seu texto  altera  significativamente  o ordenamento  jurídico  no

tocante às Unidades de Conservação Estaduais, é importante incluir os Conselhos

das  Unidades de Conservação como receptores imediatos  de  cópias  gratuitas  do

texto normativo.

Assim, será possível aumentar a eficácia da norma, principalmente em relação à

proteção das unidades de conservação de nosso Estado.

EMENDA Nº 72

Acrescente-se ao art.  14,  IV,  o termo “raros” após a expressão “ameaçados de

extinção”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Gustavo Corrêa

Justificação: A hipótese de declaração do chefe do Executivo para proteção como

área de preservação permanente para áreas cobertas com florestas ou outras formas

de vegetação destinadas a abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de

extinção ou endêmicos merece também se estender a exemplares raros. Isso porque,
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em algumas regiões, exemplares raros devem protegidos para que não acabem em

listas de extinção.

Trata-se de uma alternativa para proteção nos casos em que o Executivo entenda

ser  necessário  estabelecer  proteção adicional  para  algumas localidades,  a  fim de

assegurar que determinados exemplares raros da fauna e da flora mereçam abrigo

nas áreas cobertas por florestas ou outras formas de vegetação em nosso Estado.

EMENDA Nº 73

Acrescente-se após o art. 116 o seguinte artigo:

"Art.  ...  -  O pagamento de serviços ambientais  de que trata essa lei  obedecerá

prioritariamente aos parâmetros da Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa

por Desmatamento ou Degradação Ambiental - Redd -, Nações Unidas.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Gustavo Corrêa

Justificação: Desde a Conferência das Partes do Protocolo de Quioto -  COP 13

realizada  em  Bali,  a  Redução  de  Emissões  de  Gases  de  Efeito  Estufa  por

Desmatamento ou Degradação Ambiental - Redd - tem se tornado uma prioridade das

Nações Unidas no combate às mudanças climáticas.

As iniciativas de Redd incluem o pagamento de serviços ambientais, além de outras

atividades estatais,  que deverão estar mais bem discriminadas em outros projetos

relacionados com as mudanças climáticas.

Dessa forma, este dispositivo visa a assegurar  as conexões estabelecidas entre

este  as  políticas  florestal  e  de  proteção  à  biodiversidade  no  Estado  e  a  política

estadual de mudanças climáticas, como está determinado no art. 4º, IV, do projeto de

lei.

EMENDA Nº 74

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Somente após a conclusão do processo administrativo referente a infração

às normas desta lei,  será definida a pertinência de apresentação de denúncia ao

Ministério  Público por  caracterização do ato infracional  como crime ambiental  nos

termos da Lei Federal n° 9.615, de 1998.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.
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Glaycon Franco - Gustavo Valadares.

EMENDA Nº 75

Acrescente-se onde convier:

“Art.  ...  -  Nas infrações às normas desta lei,  a  lavratura do auto de infração só

poderá ocorrer  após notificação ao infrator  informando a irregularidade ambiental,

indicando as adequações necessárias e o prazo para sua implementação.

Parágrafo único -  Constatado o não cumprimento das adequações indicadas no

prazo conferido no caput o infrator receberá advertência.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Glaycon Franco - Gustavo Valadares.

EMENDA Nº 76

Acrescente-se, onde convier:

“Art. … A pedido do interessado, os termos de compromisso e de ajustamento de

conduta firmados com base na Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, e vigentes na

data de publicação desta lei  serão reexaminados pelo órgão competente à luz do

disposto nesta lei.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta

são firmados entre o poder  público  e os  empreendedores para que estes  últimos

assumam o compromisso de se ajustarem à legislação ambiental. Nesse contexto,

quando há uma mudança na legislação ambiental, como a que será promovida pelo

projeto  de  lei  em  tela,  será  necessário  que  os  termos  ainda  em  vigência  sejam

revistos para que o empreendedor se ajuste à nova legislação, no caso, à de política

florestal e de proteção à biodiversidade.

EMENDA Nº 77

Dê-se ao o art. 18 a seguinte redação:

“Art. 18 - Nos imóveis rurais com até quinze módulos fiscais 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
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associada, na forma do regulamento, 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;

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.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 78

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - (…)

Parágrafo único - Para os fins desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos

imóveis a que se referem os inciso IV e V deste artigo às propriedades e posses

rurais com até quatro módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris,

bem como às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e

comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 79

Dê-se ao § 1º do art. 27 a seguinte redação:

“Art. 27 - (…)

§ 1º - Em caso de parcelamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para

assentamentos  pelo  programa de reforma agrária,  será considerada,  para  fins  do

disposto no caput, a área do imóvel anterior ao parcelamento.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 80

Acrescente-se ao art. 47 o seguinte parágrafo único:
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“Art. 47 - (…)

Parágrafo  único  -  A regularização  ambiental  dos  assentamentos  e  projetos  de

reforma agrária dar-se-á mediante sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR -

e,  quando  couber,  sua  adesão  ao  Programa  de  Regularização  Ambiental  e  a

assinatura de termo de compromisso, tudo na forma prevista nesta lei, nos termos da

Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 81

Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:

“Art.  ...  -  O  Programa  Estruturador  Adquação  socioeconômico  e  Ambiental  de

Propriedades  Rurais  passa  a  ser  considerado  instrumento  da  política  ambiental,

ficando  garantido  aos  imóveis  rurais  incluídos  no  referido  Programa  o  direito  ao

Licenciamento Ambiental Administrativo e Simplificado.

Parágrafo  único  -  Os  procedimentos  pertinentes  ao  disposto  neste  artigo  serão

estabelecidos em regulamento conjunto da Semad e Seapa, definido no prazo de três

meses após a publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 82

Dê-se ao inciso IV do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

IV -  pequena  propriedade  ou  posse  rural  familiar  aquela  explorada  mediante  o

trabalho  pessoal  do  agricultor  familiar  e  empreendedor  familiar  rural,  incluindo os

assentamentos de reforma agrária e do crédito fundiário atendendo ao disposto no

art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 83

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - A Lei Florestal do Estado só poderá tratar como propriedade da agricultura
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familiar  aquelas  unidades  produtivas  que  atendam  a  todos  os  critérios  para

enquadramento estabelecidos na Lei nº 11. 326.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 84

Suprima-se a alínea "g" do inciso II do art. 3°.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

André Quintão

EMENDA Nº 85

Dê-se à alínea "e" do inciso I do art. 3° a seguinte redação:

"Art. 3° - (...)

I - (...)

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;”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 86

Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:

“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  -  Nos  casos  de  áreas  rurais  consolidadas  em  Áreas  de

Preservação Permanente no entorno de nascentes e olhos d’água intermitentes, será

admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo

rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15m (quinze metros).”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 87

Dê-se ao inciso II do art. 5° a seguinte redação:
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“Art. 5 - (...)

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 a conservação dos ecossistemas a que pertencem;”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 88

Dê-se ao inciso II do art. 76 a seguinte redação:

“Art. 76 - (...)

II - a extração de lenha em regime individual ou familiar para o consumo doméstico,

limitada  a  retirada  anual  de  material  lenhoso  a  2m³  (dois  metros  cúbicos)  por

hectare;”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 89

Dê-se ao inciso XII do art. 5° a seguinte redação:

“Art. 5 - (...)

XII - desenvolver estratégias que efetivem a conservação da biodiversidade, entre

elas,  o  pagamento  de  serviços  ambientais  e  o  fomento  à  utilização  de  sistemas

agroflorestais, à redução do uso de agrotóxicos e à ampliação das áreas legalmente

protegidas através de unidades de conservação;”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 90

Dê-se ao § 15 do art. 19 a seguinte redação:

"Art. 19 - (...)

§  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 e respeitados os

devidos estudos de riscos geológicos, na forma do regulamento.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.
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Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 91

Dê-se ao § 1° do art. 31 a seguinte redação:

“Art. 31 - (...)

§ 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.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 92

Dê-se ao art. 53 a seguinte redação:

“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.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 93

Dê-se ao § 7° do art. 61 a seguinte redação:

"Art. 61 - (...)

§ 7º - A desafetação ou a redução dos limites de uma unidade de conservação só

podem ser feitas mediante lei específica precedida da realização de estudos técnicos

e de audiência pública, na forma do regulamento.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 94

Dê-se à alínea "h" do inciso II do art. 3° a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

II - (...)

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;”.



799
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 95

Dê-se ao inciso IV do art. 2° a seguinte redação:

“Art. 2° - (...)

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.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 96

Dê-se ao art. 116 a seguinte redação:

“Art. 116 - As pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços que envolvam o

uso de qualquer tecnologia de largo impacto para supressão de vegetação nativa são

obrigadas a cadastrar-se no órgão ambiental estadual, conforme regulamento.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 97

Dê-se ao inciso II do § 6° do art. 40 a seguinte redação:

Art. 40 - (...)

§ 6º - As áreas a serem utilizadas para compensação deverão obrigatoriamente:

II  -  estar  localizadas  na  mesma  sub-bacia  da  área  de  reserva  legal  a  ser

compensada  e,  em  não  havendo  essa  possibilidade,  de  forma  comprovada,  na

mesma bacia hidrográfica;”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 98

Dê-se à alínea "h" do inciso III do art. 3° a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

III - (...)

h) a coleta de produtos não madeireiros, como sementes, castanhas, serapilheira e
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frutos,  desde  que  de  espécies  não  ameaçadas  e  imunes  ao  corte,  para  fins  de

subsistência, produção de mudas e recuperação de áreas degradadas, respeitada a

legislação  específica  de  acesso  a  recursos  genéticos,  bem  como  os  tratados

internacionais de proteção da biodiversidade de que o Brasil é signatário;”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 99

Dê-se ao caput do inciso III do art. 3° a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

III - atividade eventual ou de baixo impacto ambiental, na forma do regulamento:”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 100

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:

“Art.  20  -  Aos  proprietários  e  aos  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.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 101

Dê-se ao "caput" do art. 83 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 poderá
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consumir  produto ou  subproduto de  formação nativa,  desde que oriundos de uso

alternativo do solo, autorizado pelos órgãos ambientais competentes, nos seguintes

percentuais de seu consumo anual total:”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 102

Dê-se ao § 8° do art. 61 a seguinte redação:

“Art. 61 - (...)

§  8º  -  Ressalvado o disposto no § 5º,  a  mudança de categoria  de unidade de

conservação só pode ser  feita  mediante lei  específica precedida da realização de

estudos técnicos e de audiência pública, na forma do regulamento.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 103

Suprima-se o parágrafo único do art. 24.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 104

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  ...  -  A autorização  para  as  intervenções  previstas  nesta  lei  no  interior  de

Unidade de Conservação de Proteção Integral ou RPPN será concedida pelo órgão

responsável pela criação ou pela gestão da unidade, ouvido o conselho consultivo da

unidade, na forma do regulamento.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 105

Dê-se ao § 1° do art. 63 a seguinte redação:

"Art. 63 - (...)

§ 1º - Nas áreas de importância biológica especial e nas de importância biológica

extrema, somente será permitida supressão de vegetação nativa para implantação de

projetos  ou  atividades  considerados  de  interesse  social  ou  de  utilidade  pública



802
____________________________________________________________________________

quando constatada ausência de alternativa técnica e locacional,  mediante estudos

ambientais, vedada a supressão de formações primárias.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 106

Dê-se ao § 3° do art. 16 a seguinte redação:

“Art. 16 - (...)

§  3°  -  É  vedada intervenção  em  APP protetora  de  vereda,  salvo  em casos  de

utilidade pública, atividades eventuais e de baixo impacto ambiental e acesso à água

para consumo humano ou dessedentação de animais, conforme regulamento.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 107

Dê-se ao art. 76 a seguinte redação:

"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;

II - a extração de lenha em regime individual ou familiar para o consumo doméstico,

segundo limitação descrita no art. 76 ou limitada a retirada anual de material linhoso a

2m³ (dois metros cúbicos) por hectare;

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;
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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.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 108

Suprima-se o § 2º do art. 56.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 109

Suprima-se o § 1° do art. 28.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Almir Paraca - André Quintão.

EMENDA Nº 110

Acrescente-se onde convier:

“CAPÍTULO …

Da entrega de animais capturados pelos centros de controle de zoonoses, canis

públicos e congêneres para instituições e centros de ensino e pesquisa.

Art.  ...  -  Fica  proibido  o  fornecimento  de  animais  capturados  pelos  centros  de

controle de zoonoses,  canis  públicos e congêneres para  instituições e  centros  de

ensino e pesquisa.

Parágrafo único - Em caso de não cumprimento do disposto no caput deste artigo,

caberá  ao  órgão  responsável  o  pagamento  de  multa  pecuniária  no  valor

correspondente  a 500  Ufemgs (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado de Minas

Gerais) por animal, aplicada em dobro na hipótese de reincidência.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa
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EMENDA Nº 111

Acrescente-se onde convier:

“Capítulo ...

Dispõe sobre a circulação de veículo de tração animal e de animal, montado ou

não, em vias públicas

Art.  … -  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,

de saúde animal e as especificações técnicas definidas no regulamento desta lei.

Art. ... - 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. ... - Fica proibida a condução de veículo de tração animal por menor de dezoito

anos, pessoa alcoolizada ou sob efeito de substância entorpecente.

Art. ... - 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 6 horas às  18 horas,  incluído o deslocamento para  o

trabalho, observado o intervalo de descanso de, no mínimo, 10 minutos por hora de

trabalho.

§ 3º - Durante a jornada de trabalho, deverão ser oferecidos água e alimento para o

animal, pelo menos de quatro em quatro horas.

§ 4º -  A circulação de veículo de tração animal fica restrita  a dia útil  e  sábado,



805
____________________________________________________________________________

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.

§ 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.

Art. ... - 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. ... - Caso fique comprovada a ocorrência de gestação e de maus-tratos físicos

ou  mentais,  o  agente  da  autoridade  de  trânsito  municipal  realizará  operação  de
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abordagem do condutor,  apreensão do veículo  e acionamento imediato da polícia

ambiental,  para  apreensão  conjunta  do  animal  e  recolhimento  deste  a

estabelecimento adequado.

Art. ... - 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. ... - É vedada a permanência dos referidos animais, soltos ou atados por corda

ou por outro meio, em vias ou logradouros públicos.

Art. ... - 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.

Art. ... - 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;

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;
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IV - criação de programas, campanhas e órgãos para possibilitar a apresentação de

denúncias relativas ao cumprimento desta lei.

Art.  ...  -  O  descumprimento  das  disposições  contidas  nesta  lei  referentes  às

condições de manutenção do animal implicará as seguintes penalidades:

I - advertência;

II  -  multa  de  500  (quinhentas)  Ufemgs  - Unidades  Fiscais  do  Estado de Minas

Gerais;

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. ...  - 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 (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.

Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com municípios para

destinação  de  área  rural  adequada,  com  pastagem,  com  a  finalidade  de  abrigar

animais incapacitados para o trabalho, de acordo com critério veterinário.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 112

Acrescentem-se onde convier :

“Art.  ...  -  Ficam  proibidas,  em  todo  o  território  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a

apresentação,  a  manutenção  e  a  utilização  sob  qualquer  forma,  de  animais

selvagens,  silvestres,  domésticos  ou  domesticados,  de  grande,  médio  e  pequeno

portes, nativos ou exóticos em espetáculo circense.
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Parágrafo  único  -  Os  eventos  considerados  similares  em  que  fica  comprovado,

abuso  e  maus-tratos  estão  terminantemente  proibidos,  assim  como  a  atividade

descrita no caput desta lei.

Art.  …  -  O  descumprimento  desse  lei  acarretará  na  imediata  interdição  do

estabelecimento, bem como a apreensão dos animais, que deverão ser albergados

em instituições públicas ou privadas designadas por qualquer dos órgãos integrantes

do Sistema Nacional do Meio Ambiente  - Sisnama -, a fim de serem avaliados por

médicos veterinários e receberem o devido tratamento.

Art. ... - Sem o prejuízo de eventuais ações decorrentes de outras normas legais,

inclusive as de caráter penal, caberá ao infrator a aplicação cumulativa das seguintes

sanções:

I - Cancelamento de licença de funcionamento, se houver, e imediata interdição do

local onde realizam as exibições;

II- multa de 10.000 Ufemgs (dez mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais)

por  dia  de  apresentação  já  realizada  no  território  mineiro  com  a  utilização  dos

animais.

III- multa de 10.000 Ufemgs (dez mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais)

por  dia,  pela  manutenção de animais  em ambiente  de  apresentação ou atividade

circense;

IV - multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais)

por animal mantido sob custódia do responsável legal do circo.

Art.  ...  -  A  arrecadação  das  multas  aplicadas  em  decorrência  desta  lei  será

destinada ao Fundo Estadual de Bem-Estar Animal.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 113

Acrescentem-se onde convier :

“Art. … - Fica expandida em 269,5ha (duzentos e sessenta e nove vírgula cinco

hectares) a área da Estação Ecológica de Fechos, localizada no Município de Nova

Lima, atualmente com área de 602,95ha (seiscentos e dois vírgula noventa e cinco

hectares),  compreendendo  a  área  total  de  872,45  (oitocentos  e  setenta  e  dois,
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quarenta e cinco hectares), nos seguintes limites e confrontações contidas no Anexo I

desta lei.

Art. ... - A Estação Ecológica tem por finalidade a proteção do manancial d'água na

bacia do ribeirão dos Fechos e dos ambientes naturais existentes.

Parágrafo único - Será permitido nessa área o desenvolvimento de atividades de

pesquisa  e  de  educação  ambiental,  desde  que  não  afete  o  funcionamento  dos

ecossistemas e a qualidade do manancial d'água, observada a legislação vigente.

Art. … - Cabe ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - exercer, em conjunto com a

Companhia de Saneamento de Minas  Gerais  -  Copasa-MG -,  a  administração da

Estação Ecológica de Fechos.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 114

Acrescente-se onde convier:

“CAPÍTULO ...

DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Art. 1º - Todos os animais existentes no território mineiro, bem como seus ninhos,

abrigos e criadouros naturais ou artificiais, reconhecidos como de utilidade ao meio

ambiente, são bens de interesse comum, respeitado o direito de propriedade, com as

limitações que a legislação em geral e esta lei, em especial, estabelecem.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nesta lei os animais da fauna ictiológica,

cuja situação é disciplinada em legislação especial.

Art. 2º - A Política Estadual de Proteção aos Animais será exercida em articulação

com os órgãos e entidades competentes da União e dos municípios.

Art. 3º - A Política Estadual de Proteção aos Animais se orientará pelos seguintes

princípios:

I - preservação e conservação da biodiversidade;

II - cumprimento da função social, ambiental e econômica da fauna;

III - exploração racional da fauna;

IV  -  compatibilização  entre  o  desenvolvimento  socioeconômico  sustentável  e  o

equilíbrio ambiental;
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V - garantia da integridade das espécies animais endêmicas, raras ou ameaçadas

de extinção e da fauna migratória, assegurando-se a manutenção dos ecossistemas a

que pertencem.

Art. 4º - São objetivos da Política Estadual de Proteção aos Animais:

I - garantir a perpetuação e a reposição das espécies;

II - disciplinar as formas e os métodos de exploração dos animais destinados ao

consumo humano, à pesquisa, a trabalhos e à recreação;

III - estimular programas de educação ambiental e de turismo ecológico;

IV - proteger a fauna silvestre, exótica, doméstica e domesticada;

V - promover a recuperação de áreas degradadas;

VI - identificar as espécies de animais e as espécies ameaçadas de extinção;

VII - promover a pesquisa e a realização de atividades didático-científicas.

Art.  5º  -  Todos  os  animais  pertencentes  às  espécies  nativas,  migratórias  e  a

quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, cujo ciclo de vida, no todo ou em parte,

ocorra dentro dos limites do território do Estado e que vivam naturalmente fora do

cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros

naturais,  são  propriedade  do  poder  público,  sendo  proibida  a  sua  utilização,

perseguição, destruição, caça ou apanha.

Art. 6º - São vedados:

I - o exercício da caça profissional;

II - o exercício, sem licença, da caça amadorística ou para fins científicos;

III -  a comercialização, sem licença da autoridade competente, de espécimes da

fauna  silvestre  e  de  produtos  e  objetos  que impliquem  a sua caça,  perseguição,

destruição ou apanha, exceto o comércio de espécimes provenientes de criadouros

devidamente legalizados;

IV - a apanha, sem licença da autoridade competente, de ovos, larvas e filhotes

para comercialização e outros fins;

V  -  a  destruição,  sem  licença  da  autoridade  competente,  de  animais  silvestres

considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública;

VI - o trânsito de peles ou outros produtos de animais silvestres desacompanhado

de comprovação de procedência;
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VII - a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes mediante

técnicas,  meios,  métodos,  aparelhos,  petrechos  ou  equipamentos  definidos  como

proibidos em regulamento ou em locais e períodos também definidos em regulamento

como proibidos;

VIII - a criação de animais silvestres sem licença da autoridade competente.

Art. 7º - Os empreendimentos e as atividades que envolvam a criação ou o manejo

da fauna silvestre em cativeiro dependem de licenciamento ambiental.

Art.  8º  -  Para  os  fins  desta  lei,  consideram-se  fauna  exótica  todos  os  animais

pertencentes  a  espécies  e  subespécies  cuja  distribuição  geográfica  não  inclui  o

território do Estado e a espécies e subespécies introduzidas naturalmente ou pelo

homem, inclusive domésticas, em estado asselvajado ou alçado.

Art. 9º - São vedadas:

I - a introdução de espécie no Estado sem parecer técnico oficial favorável e licença

expedida pela autoridade competente;

II - a criação de espécimes da fauna exótica em cativeiro sem licença da autoridade

competente.

Art. 10 - Os empreendimentos e as atividades que envolvam a criação ou o manejo

da fauna exótica em cativeiro dependem de licenciamento ambiental.

Art.  11  -  Constituem  animais  da  fauna  doméstica  as  espécies  que,  mediante

processos  tradicionais  e  sistematizados  de  manejo  e  melhoramento  zootécnico,

passaram  a  apresentar  características  biológicas  e  comportamentais  de  estreita

dependência dos seres humanos.

Art. 12 - Constituem animais da fauna domesticada os espécimes pertencentes às

faunas silvestre, nativa ou exótica, provenientes da natureza ou de cativeiro, que se

tornaram dependentes das condições artificiais oferecidas pelos seres humanos para

a sua sobrevivência.

Art. 13 - Consideram-se vivissecção os experimentos didático-científicos realizados

com animais em centros de experiências e demonstrações.

Art. 14 - Os biotérios e os centros de experiências e demonstrações com animais

vivos deverão ser registrados em órgão competente e por ele autorizados a funcionar.

Art. 15 - A vivissecção não será permitida:
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I - sem o emprego de anestesia;

II - em centro de pesquisas e estudos não registrado em órgão competente;

III - sem a supervisão de técnico especializado;

IV - em animais que não tenham permanecido mais de quinze dias em biotérios

legalmente autorizados;

V -  em estabelecimento  de ensino fundamental  ou médio ou em qualquer  local

frequentado por menores de idade;

VI - em animal já submetido a outro experimento;

VII  -  em  experiências  cujos  resultados  já  são  conhecidos  ou  para  fins  de

demonstração didática já filmada ou ilustrada;

VIII - para fins comerciais ou de propaganda armamentista;

IX - em experiências cuja finalidade científica não esteja voltada para a obtenção de

resultados que visem à melhoria da saúde dos seres humanos e dos animais.

Art.  16  -  O animal  só  poderá ser  submetido  a intervenções recomendadas  nos

protocolos  das  experiências  que  integrem  pesquisa  ou  programa de  aprendizado

cirúrgico quando, durante ou após a vivissecção, receber cuidados especiais.

§  1º  -  Quando  houver  indicação,  o  animal  submetido  a  experiência  ou

demonstração poderá ser sacrificado sob estrita obediência às prescrições científicas.

§  2º  -  Caso  não  seja  sacrificado,  o  animal  utilizado  em  experiência  ou

demonstração somente poderá sair do biotério trinta dias após a intervenção, desde

que destinado a pessoa ou entidade que por ele queira responsabilizar-se.

Art.  17  -  É  vedada  a  realização  de  experimentos  não  autorizados  pelo  órgão

competente,  bem  como  experimentos  cujos  resultados  possam  ser  obtidos  por

métodos alternativos.

Art.  18  -  A criação de animais  em sistema intensivo  de  economia  agropecuária

obedecerá a normas, métodos e padrões técnicos estabelecidos pelo poder público,

na  forma estabelecida  na  regulamentação desta  lei,  proibida  a  engorda  de  aves,

suínos, caprinos, bovinos e outros animais por processos mecânicos, químicos ou

outros métodos considerados cruéis.

Art. 19 - O sacrifício de animais para consumo humano obedecerá ao disposto no

Decreto Federal nº 30.691, de 29 de março de 1952, e nas normas complementares
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estabelecidas na regulamentação desta lei.

Art. 20 - Para o exercício de atividade com animais da fauna silvestre e exótica no

Estado é obrigatória a licença.

§ 1º - A licença acoberta a guarda, o porte, o transporte e a utilização de aparelho,

petrecho e equipamento.

§  2º  -  A  licença  é  pessoal  e  intransferível,  e  sua  concessão  fica  sujeita  ao

recolhimento de emolumento administrativo.

§ 3º - A licença será expedida por prazo determinado, podendo ser suspensa ou

cancelada pelo órgão competente nos casos de infração à legislação pertinente ou

por motivo de interesse ecológico.

Art. 21 - Obrigam-se ao registro:

I  -  a  pessoa  jurídica  especializada  na  fabricação  de  aparelho,  petrecho  ou

equipamento de caça;

II - a pessoa física ou jurídica que crie ou comercialize animais da fauna silvestre ou

exótica;

III  -  a  pessoa física  ou jurídica  que industrialize  produtos da  fauna silvestre ou

exótica;

IV - as instituições privadas que realizem experimentos com animais.

Parágrafo único -  O registro será concedido por prazo determinado, mediante o

recolhimento de emolumento administrativo e o atendimento das normas específicas

estabelecidas pelo órgão competente.

Art.  22 -  A fiscalização de animais, em caráter preventivo ou repressivo, incidirá

sobre:

I - atividade que acarrete risco de dano ou dano à fauna;

II - captura, coleta, utilização, perseguição, destruição, transporte, comercialização,

caça,  apanha  e  criadouros  de  animais,  inclusive  de  seus  ovos,  larvas,  ninhos  e

abrigos;

III  -  beneficiamento,  conservação,  transformação,  trânsito  e  comercialização  de

peles e outros subprodutos de animais;

IV - aparelho, petrecho ou equipamento destinados a caça, captura, cria, realização

de experiência, transporte e guarda de animais.
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Art. 23 - A fiscalização de animais será exercida:

I - pelos órgãos e entidades do Estado definidos na regulamentação desta lei, em

caso de animal destinado à vivissecção e à pecuária, bem como em caso de animal

pertencente à fauna silvestre e exótica;

II  -  pelo  poder  público  municipal  e  pelo  Estado,  este  em  caráter  supletivo,  nos

demais casos.

Art. 24 - Constitui risco de dano e dano à fauna toda ação ou omissão que viole as

disposições contidas nesta lei, especialmente:

I - a introdução de espécie exótica sem autorização da autoridade competente;

II - a captura de espécime de espécie em extinção;

III  -  a captura de espécime em local  ou época proibidos ou com o emprego de

aparelho, petrecho, método ou técnica não permitidos;

IV - a prática de ação que provoque a morte de espécime por qualquer meio ou

modo, contrariando norma existente;

V - a prática de maus-tratos a animais.

Art.  25  -  As  ações  e  omissões  contrárias  às  disposições  desta  lei  e  de  sua

regulamentação constituem infração administrativa, sujeitando o infrator às seguintes

penalidades, sem prejuízo de outras sanções civis, penais e administrativas cabíveis:

I - advertência;

II - multa de R$50,00 (cinquenta reais) a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de

reais);

III  -  apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e de instrumentos,

petrechos, máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na

prática da infração, lavrando-se o respectivo termo;

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando houver iminente

risco para a fauna;

V - suspensão ou cancelamento de licença ou registro, de entrega ou utilização de

documentos de controle ou registro expedidos pelo órgão competente;

VI  -  exigência  de  medidas  compensatórias  ou  mitigadoras  de  reposição  ou

reparação ambiental.

§ 1º - As penalidades previstas no "caput" deste artigo incidem sobre os autores
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diretos,  representantes  legais  ou  contratuais,  ou  sobre  quem, de  qualquer  modo,

concorra para a prática da infração ou para dela obter vantagem.

§ 2° - Se a infração for praticada com a participação direta ou indireta de técnico

responsável,  será  o  fato  passível  de  representação  para  abertura  de  processo

disciplinar pelo órgão competente, sem prejuízo de outras penalidades.

§ 3° -  As multas  previstas nesta lei  podem ser  parceladas em até doze vezes,

corrigindo-se  o  débito,  desde que as parcelas  não sejam inferiores  a  50  Ufemgs

(cinquenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 4º - Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova infração da mesma

natureza, após ter sido condenado por decisão administrativa definitiva por infração

anterior, no período de doze meses.

§ 5° - Ocorrendo a reincidência específica, a multa é aplicada em dobro.

§  6°  -  Cabem  ao  órgão  competente  as  ações  administrativas  pertinentes  ao

contencioso  e  à  propositura  das  execuções  fiscais,  relativamente  aos  créditos

constituídos.

§  7º  -  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. 26 - As infrações a esta lei são objeto de auto de infração, com a indicação do

fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e do prazo para oferecimento de

defesa, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.

Art.  27 -  Independentemente de depósito ou caução, o autuado tem o prazo de

trinta dias contado a partir  da autuação para apresentar recurso dirigido ao órgão

competente.

Art. 28 - Esgotados os prazos recursais, os produtos e subprodutos apreendidos

pela fiscalização, salvo os perecíveis, serão alienados em hasta pública, destruídos

ou inutilizados, quando for o caso, ou doados pela autoridade ambiental competente,

mediante prévia avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal, militar ou pública

ou a outras com fins benemerentes, bem como a comunidades carentes, lavrando-se

o respectivo termo.
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§ 1° - A autoridade ambiental competente encaminhará cópia do termo de doação a

que se refere o "caput" deste artigo ao Ministério Público, para conhecimento.

§ 2° - Fica autorizada a retenção de veículo utilizado no cometimento de infração

até que o infrator regularize a situação no órgão competente, com o pagamento da

multa, o oferecimento de defesa ou a impugnação.

§ 3° - Os custos da retenção a que se refere o § 2º correrão por conta do infrator.

Art.  29 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos emolumentos

previstos  nesta  lei  serão  destinados  ao  custeio  das  atividades  de  fiscalização,

monitoramento e controle.

Art. 30 - No prazo de noventa dias contados da publicação desta lei, o Estado, por

intermédio dos órgãos e entidades competentes, promoverá a revisão dos convênios

firmados com os órgãos ou entidades da União, para adequá-los aos termos desta lei.

Art. 31 - O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita de cópias desta lei

às  escolas  de  ensino  fundamental,  médio  e  superior,  públicas  e  privadas,  aos

sindicatos  e  associações  de  proprietários  e  trabalhadores  rurais  do  Estado,  às

bibliotecas públicas e às prefeituras municipais.

Parágrafo  único  -  A  distribuição  de  que  trata  o  "caput"  deste  artigo  será

acompanhada de ampla divulgação e explicação do conteúdo da lei e dos princípios

de conservação da natureza.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 115

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Fica declarada área de proteção ambiental - APA - o terreno compreendido

pelos lotes nºs 1 a 10 da quadra 83, na área limítrofe da divisa entre os Municípios de

Belo Horizonte e de Nova Lima, às margens da MG- 030.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 116

Acrescente-se onde convier:
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“CAPÍTULO …

DO PROGRAMA ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO

DE CÃES E GATOS .

Art.  … -  O  Poder  Executivo  incentivará  a  viabilização  e  o  desenvolvimento  de

programas que visem ao controle reprodutivo de cães e de gatos e à promoção de

medidas protetivas, por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica, adoção,

e de campanhas educacionais para a conscientização pública da relevância de tais

atividades, cujas regras básicas seguem descritas nesta lei.

Art.  ...  -  Fica vedada a eliminação da vida de cães e de gatos pelos órgãos de

controle  de  zoonoses,  canis  públicos  e  estabelecimentos  oficiais  congêneres,

exceção  feita  à  eutanásia,  permitida  nos  casos  de  males,  doenças  graves  ou

enfermidades  infecto-contagiosas  incuráveis  que  coloquem  em  risco  a  saúde  de

pessoas ou de outros animais.

§ 1º - A eutanásia será justificada por laudo do responsável técnico pelos órgãos e

estabelecimentos referidos no  caput  deste artigo, precedido, quando for o caso, de

exame laboratorial,  facultado o acesso aos documentos por entidades de proteção

dos animais.

§ 2º - Ressalvada a hipótese de doença infecto-contagiosa incurável, que ofereça

risco à saúde pública, o animal que se encontre na situação prevista no caput poderá

ser  disponibilizado para  resgate  por  entidade de proteção  dos  animais,  mediante

assinatura de termo de integral responsabilidade.

Art. ... - O animal com histórico de mordedura, injustificada e comprovada por laudo

médico, será inserido em programa especial de adoção, de critérios diferenciados,

prevendo assinatura de termo de compromisso pelo qual o adotante se obrigará a

cumprir o estabelecido em legislação específica para cães bravios, a manter o animal

em local seguro e em condições favoráveis ao seu processo de ressocialização.

Art. ... - O recolhimento de animais observará procedimentos protetivos de manejo,

de transporte e de averiguação da existência de proprietário, de responsável ou de

cuidador em sua comunidade.

§  1º  -  O  animal  reconhecido  como  comunitário  será  recolhido  para  fins  de

esterilização,  registro  e  devolução à  comunidade  de  origem,  após  identificação  e
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assinatura de termo de compromisso de seu cuidador principal.

§  2º  -  Para  efeitos  desta  lei  considera-se  "animal  comunitário"  aquele  que

estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção,

embora não possua responsável único e definido.

Art.  ...  -  Não se encontrando nas hipóteses de eutanásia, nos termos do art.  2°

desta lei, os animais permanecerão por setenta e duas horas à disposição de seus

responsáveis, oportunidade em que serão esterilizados.

Parágrafo único - Vencido o prazo previsto no  caput deste artigo, os animais não

resgatados, serão disponibilizados para adoção e registro, após identificação.

Art.  ...  -  Para  efetivação  deste  programa,  o  poder  público  poderá  viabilizar  as

seguintes medidas:

I - a destinação, por órgão público, de local para a manutenção e a exposição dos

animais disponibilizados para adoção, que será aberto à visitação pública, onde os

animais  serão  separados  conforme  critério  de  compleição  física,  de  idade  e  de

temperamento;

II - campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização, de

vacinação periódica  e  de  que  o  abandono,  pelo  padecimento  infligido  ao  animal,

configura, em tese, prática de crime ambiental;

III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral para os princípios da

tutela  responsável  de  animais,  visando  a  atender  às  suas  necessidades  físicas,

psicológicas e ambientais.

Art.  ...  -  Fica  o  poder  público  autorizado  a  celebrar  convênio  e  parcerias  com

municípios, entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais,

universidades,  estabelecimentos  veterinários,  empresas  públicas  ou  privadas  e

entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta lei.

Art.  ...  -  A infração  aos  dispositivos  desta  lei  acarretará  a  aplicação  de  multa

pecuniária no valor correspondente a 600 Ufemgs (seiscentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), aplicadas em dobro na hipótese de reincidência.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa
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EMENDA Nº 117

Acrescentem-se onde convier :

“Art. ... - O bens semoventes canino e equino de propriedade do Estado de Minas

Gerais  considerados  inservíveis  pela  administração  pública  serão  disponibilizados

para adoção, nos termos desta lei.

§ 1º -  Os semoventes a que se refere este artigo serão castrados, microchipados,

vacinados e vermifugados antes do início do processo de adoção.

§  2º  -  Os  procedimentos  veterinários  contidos  no  §  1º  deste  artigo  serão  de

responsabilidade do órgão público em que se encontra registrado o animal.

Art.  ...  -  A adoção a que se refere  o  art.  ...  desta  lei  obedecerá  aos seguintes

critérios:

I - cadastramento do adotante, exigida a comprovação de sua maior idade ou de

seu responsável, no caso de menor interessado na adoção;

II - identificação detalhada do animal a ser doado;

III - assinatura do Termo de Responsabilidade (Anexo I) pelo adotante;

IV - autorização para acompanhamento pós adoção (Anexo II).

Art. ... - O semovente será mantido sob a tutela jurídica do órgão de seu respectivo

registro, até a sua adoção.

Art. ... - Para a consecução do disposto nesta lei serão celebrados convênios nos

termos do Decreto 36.885, de 23 de maio de 1995.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 118

Acrescentem-se onde convier:

“Art. ... - A vacinação de cães e gatos contra a leishmaniose visceral deverá ser feita

em todo o Estado, gratuitamente.

Art.  ...  -  A vacinação de  que  trata  o  art.  1º  desta  lei  será  precedida  de ampla

campanha de divulgação pelo Estado.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa
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EMENDA Nº 119

Acrescente-se onde convier:

“CAPÍTULO ….

DA UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE PESQUISA

Art. ... - A utilização de animais em atividades de ensino no Estado de Minas Gerais

fica restrita a:

I - estudos observacionais em campo;

II - estudos para fins de diagnose e terapia de pacientes reais;

III - aulas de semiologia;

IV- utilização de cadáveres adquiridos eticamente;

V - material biológico obtido de maneira ética.

Art. ... - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:

I - estudos observacionais em campo - os estudos em que o observador apenas

observa de modo passivo a ocorrência dos eventos sobre os sujeitos da pesquisa,

sem ocorrência de manipulação do animal nem intervenção em sua biologia.

II - diagnose - anamnese, exames clínicos e exames subsidiários que auxiliam no

diagnóstico do paciente.

III - terapia - todas as ações clínicas e cirúrgicas que tenham por objetivo a cura ou

a melhora da qualidade de vida do animal em particular.

IV - semiologia - o estudo e a interpretação de sinais que auxiliam no diagnóstico

clínico.

V  -  paciente  real  -  o  animal  padecendo  naturalmente  de  doença  não

propositalmente  induzidas,  ou  com  condição  adquirida  de  forma  acidental  e  que

necessita de intervenção de profissional habilitado para recuperação de sua saúde.

VI - cadáveres adquiridos eticamente - cadáveres obtidos de animal que tenha tido

morte  natural  ou  acidental,  desde  que  laudado  por  profissional  habilitado  com

anotações quanto à  causa mortis,  sendo vedada a utilização de animais abatidos

para esse fim.

VII - material biológico adquirido eticamente - material biológico obtido de maneira

não  invasiva  ou  oriundo  de  procedimentos  necessários  (biópsias,  cirurgias

necessárias para a saúde do animal ou esterilização cirúrgica) e que não tenha como
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objetivo a morte do animal, como material  genético, placentas, cordões umbilicais,

ovos,  pelos,  penas,  descamações naturais  da epiderme,  sangue ou outros  fluidos

corpóreos.

VIII - animal - organismo pluricelular, heterotrófico, invertebrado ou vertebrado.

Parágrafo único - Todas as formas de estudos enumeradas no  caput deste artigo

deverão ser realizadas sob supervisão constante de profissional habilitado.

Art.  … - Todos os cadáveres obtidos eticamente deverão ser  acompanhados de

atestado de óbito detalhado do animal.

Art.  ...  -  Todos  os  materiais  biológicos  obtidos  eticamente  deverão  ser

acompanhados de guia de encaminhamento de amostra.

Art.  ...  -  Somente  poderão  ser  utilizados  cadáveres  e  materiais  biológicos

encaminhados  com  expressa  autorização  do  proprietário  ou  tutor  do  animal,  por

escrito, em documento contendo os dados gerais do responsável, com a autorização

e a assinatura do responsável.

Art. ... - O descumprimento desta lei sujeita o infrator às seguintes sanções, sem

prejuízo das penalidades administrativas e as previstas na legislação federal:

I - Instituição e estabelecimento de ensino e demais pessoas jurídicas:

a) multa no valor de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) por animal;

b) dobro do valor da multa na reincidência;

c) suspensão temporária do alvará de funcionamento;

d) suspensão definitiva do alvará de funcionamento.

II - Profissional responsável e demais pessoas físicas:

a) multa no valor de 2000 Ufemgs;

b) dobro do valor da multa a cada reincidência.

Art.  ...  -  São  passíveis  de  punição  as  pessoas  físicas,  inclusive  detentoras  de

função  pública,  civil  ou  militar,  bem  como toda  instituição  ou  estabelecimento  de

ensino, organização social ou pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de caráter

público ou privado, que intentarem contra o que dispõe esta lei ou que se omitirem no

dever legal de fazer cumprir os ditames desta norma.

Art.  ...  -  Os valores recolhidos em razão das multas  previstas  por  esta lei  será
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revertido para custeio das ações, publicações e conscientização da população sobre

guarda responsável e direitos dos animais, para instituições, abrigos ou santuários de

animais,  ou  para  programas  estaduais  de  controle  populacional  através  da

esterilização cirúrgica de animais, bem como programas que visem à proteção e ao

bem-estar animal.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 120

Acrescente-se onde convier:

Art. - Fica instituído o serviço Disque Denúncia Animal no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único -  O serviço a ser  criado visa à proteção da fauna doméstica e

domesticada,  por  meio  de  ações  fiscalizadoras  promovidas  pelas  instituições

estaduais a partir de denúncias feitas por qualquer cidadão, por meio dos órgãos de

comunicação, telefone, carta ou por qualquer outra forma de comunicação, levadas

ao poder público estadual ou municipal.

Art.  ...  -  O  Estado  poderá  celebrar  convênios  com  os  municípios  visando  à

instituição de uma política  conjunta  de  apuração das  denúncias  formuladas  e  ao

encaminhamento dessas denúncias aos órgãos fiscalizadores competentes.

Art. ... - O Estado promoverá ampla divulgação das medidas tomadas e divulgará

um número de telefone para contato direto da população com a Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art. ... - Fica assegurado sigilo absoluto da identidade do denunciante, se assim o

desejar.

Art. ... - O serviço de que trata esta lei será instituído no prazo de um ano contado

da data de publicação desta lei.

Art.  ...  -  O custeio do serviço previsto nesta lei  será feito por meio de dotações

orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  do  Estado,  e  de  recursos

oriundos de convênios e acordos celebrados com entidades públicas e particulares.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 121
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Acrescente-se onde convier :

“CAPÍTULO ….

Art. ... - Toda prática que implique crueldade aos animais será punida, no âmbito do

Estado, nos termos desta lei, sem prejuízo da legislação correlata.

Art. ... - 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, 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. … - São passíveis de punição as pessoas, inclusive os detentores de função

pública,  civil  ou  militar,  e  toda  organização  social  ou  empresa,  com  ou  sem  fins

lucrativos, de caráter privado ou público, instaladas no Estado, que intentarem contra

o que dispõe esta lei.

Art. ... - A prática dos atos de crueldade aos 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 organizações não governamentais de defesa dos animais ou do

meio ambiente;

IV - representação do Ministério Público ou da Defensoria Pública.

Art. ... - A denúncia poderá ser apresentada pessoalmente ou por carta, telegrama,

telex, via Internet ou fac-símile à Polícia Ambiental, ao Ministério Público, à Delegacia

de Proteção à Fauna, ao Ibama.

§ 1º - A denúncia deverá ser fundamentada por meio da descrição do fato ou ato

que  caracterize  crueldade,  seguida  da  identificação  de  quem  faz  a  denúncia,
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garantindo-se, na forma da lei, o sigilo do denunciante.

É muito importante a presença de testemunha ou registro fotográfico ou filmado do

ocorrido, anotar o maior número de dados para instrução do processo (data, local do

fato,  como  aconteceu,  quem  estava  envolvido,  etc)  e  entrar  em  contato

imediatamente com a polícia para lavrar um boletim de ocorrência ou para pegar o

agressor em flagrante.

§ 2º - 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. ... - Aqueles que praticarem atos de crueldade aos animais previstos nesta lei

estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 1000 (mil) Ufemgs -Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais;

III - multa de 3000 (três mil) Ufemgs -Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais;

IV - suspensão da licença estadual para funcionamento por trinta dias;

V - cassação da licença estadual para funcionamento;

VI - apreensão do animal.

§ 1º - Os valores das multas poderão ser elevados em até dez vezes quando for

verificado que, em razão do porte do estabelecimento, resultarão inócuas.

§  2º  -  Quando  for  imposta  a  pena  prevista  no  inciso  V  supra,  deverá  ser

comunicada a autoridade responsável pela emissão da licença, que providenciará a

sua cassação, comunicando-se, igualmente, a autoridade municipal para eventuais

providências no âmbito de sua competência.

§  3º  -  As  penalidades  previstas  neste  artigo  serão  aplicadas  cumulativamente

quando couber.

Art. ... - Aos servidores públicos que, no exercício de suas funções ou em repartição

pública, por ação ou omissão, deixarem de cumprir os dispositivos da presente lei,

serão aplicadas as penalidades cabíveis nos termos do Estatuto dos Funcionários

Públicos.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa
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EMENDA Nº 122

Acrescente-se onde convier:

“CAPÍTULO …

Art. - Fica criado o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal, que tem por objetivo o

financiamento, o investimento, a expansão e o aprimoramento contínuo das ações

destinadas ao controle animal, promoção do bem-estar e implementação de medidas

de prevenção de zoonoses .

Art.  -  Os  recursos  do  Fundo  Estadual  de  Bem-Estar  Animal  destinam-se  às

seguintes finalidades:

I  -  financiar,  investir  em programas e projetos relativos  ao bem-estar  e controle

animal;

II  -  implantar  e  desenvolver  programas  de  controle  populacional,  que  incluam

registro, identificação, recolhimento, manejo e destinação de cães e gatos;

III - fiscalizar e aplicar as normas previstas em legislação de proteção e controle

animal e aquelas relativas à criação, comercialização, propriedade, posse, guarda,

uso, transporte, tráfego e demais regulações concernentes aos animais domésticos e

domesticados;

IV  -  apoiar  programas  e  projetos  que  visem  defender,  oferecer  tratamento  e

destinação aos animais;

V - promover a educação e a conscientização;

VI - informar e divulgar as ações, os programas e os projetos em desenvolvimento,

as medidas preventivas e profiláticas e as normas, os princípios e os preceitos de

bem-estar animal;

VII - capacitar agentes, funcionários e profissionais de pessoas jurídicas de direito

público ou privado.

Art. ... - Constituem receita do Fundo:

I - dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;

II - créditos adicionais suplementares a ele destinados;

III  -  doações,  legados ou subvenções de pessoas físicas ou jurídicas de direito

público ou privado;

IV - doações de entidades internacionais;
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V -  recursos provenientes da arrecadação das  multas  impostas  por  infrações  à

legislação  de  proteção  aos  animais  e  às  normas  de  criação,  comercialização,

propriedade, posse, guarda, uso, transporte, tráfego e demais regulações municipais

concernentes aos animais domésticos e domesticados;

VI - transferências ou repasses financeiros oriundos de convênios celebrados com

os governos federal e estadual, destinados à execução de planos e programas de

interesse  comum  no  que  concerne  às  ações  de  promoção  do  bem-estar  animal,

prevenção e salvaguarda da saúde pública;

VII  -  empréstimos  nacionais,  internacionais  e  recursos  provenientes  de  ajuda e

cooperação internacional e de acordos intergovernamentais;

VIII - outras receitas eventuais.

Art. 4º - A gestão financeira dos recursos do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal

será feita pela Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 5º - Fica criado o Conselho Diretor do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal,

que será presidido pela Secretaria de Estado de Saúde, na forma que seu regimento

interno dispuser, e composto por nove membros efetivos:

I - um representante da Secretaria de Estado de Saúde;

II - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente;

III - um representante da Secretaria de Estado de Educação;

IV  -  dois  representantes  de  organização  não  governamental  de  defesa  animal,

legalmente constituída;

V - um representante de entidade de classe veterinária;

VI - um representante das universidades sediadas no Estado;

VII - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

VIII - um representante do Ministério Público Estadual.

Art. 6º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês.

§ 1º - O mandato dos membros do Conselho será de dois anos, admitindo-se uma

recondução.

§  2º  -  As  decisões  do  Conselho  serão  tomadas  mediante  votação  por  maioria

simples, com a presença mínima de três de seus membros, cabendo ao Presidente o

voto de qualidade.
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§ 3º - O funcionamento do Conselho e as atribuições dos membros serão fixados

em seu Regimento Interno.

Art. - Compete ao Conselho Diretor:

I - estabelecer as diretrizes para a gestão do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal;

II - aprovar todas as operações de financiamento;

III - administrar e prover o cumprimento da finalidade do Fundo Estadual de Bem-

Estar Animal;

IV  -  opinar  quanto  ao  mérito,  na  aceitação  de  doação,  legados,  subvenções  e

contribuições de qualquer natureza;

V - fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhimento;

VI - prestar contas à sociedade civil do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal.”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa

EMENDA Nº 123

Acrescente-se onde convier:

“CAPÍTULO …

Dos Crimes contra a Fauna

Art.  ...  -  Matar,  perseguir,  caçar,  apanhar,  utilizar  espécimes  da fauna silvestre,

nativos  ou  em  rota  migratória,  sem  a  devida  permissão,  licença  ou  autorização

autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

Pena - prisão de dois a quatro anos.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo

com a obtida;

II  -  quem  modifica,  danifica  ou  destrói  ninho,  abrigo  ou  criadouro  natural  de

espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória;

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou

depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou

em rota  migratória,  bem como produtos e objetos  dela  oriundos,  provenientes de

criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da

autoridade competente.
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§ 2º - No caso de guarda doméstica de único exemplar de espécie silvestre não

considerada  ameaçada  de  extinção,  pode o  juiz,  considerando as  circunstâncias,

deixar de aplicar a pena.

§ 3° - São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies

nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo

de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais

brasileiras.

§ 4º - A pena é aumentada de metade se o crime é praticado:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente

no local da infração;

II - em período proibido à caça;

III - durante a noite;

IV -com abuso de licença;

V - em unidade de conservação; ou

VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em

massa.

§ 5º - A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça

profissional.

§ 6º - As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.

Art. ... - Importar, exportar, remeter, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em

cativeiro ou depósito,  transportar,  trazer  consigo,  guardar,  entregar  a comércio ou

fornecer ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória,

bem como produtos e objetos dela oriundos, incluídos penas, peles e couros, sem

autorização legal e regulamentar.

Pena - prisão de dois a seis anos.

§ 1º - Aumenta-se a pena do caput de um sexto a um terço se houver intuito de

lucro.

§ 2º - Se a conduta visar à exportação, a pena será aumentada de um terço a dois

terços.

Art. ... - Introduzir espécime animal no País sem parecer técnico oficial favorável e

licença expedida por autoridade competente.
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Pena - prisão de três meses a um ano.

Art. ... - Praticar ato de abuso ou maus tratos a animais domésticos, domesticados

ou silvestres, nativos ou exóticos.

Pena - prisão de um a quatro anos.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos

alternativos.

§  2º  -  A pena  é  aumentada  de  um  sexto  a  um  terço  se  ocorre  lesão  grave

permanente ou mutilação do animal.

§ 3º - A pena é aumentada de metade se ocorre morte do animal.

Art. ... - Transportar animal em veículo ou condições inadequadas, ou que coloquem

em risco sua saúde ou integridade física ou sem a documentação estabelecida por

lei.

Pena - prisão, de um a quatro anos.

Art.  ...  -  Abandonar,  em qualquer  espaço público  ou  privado,  animal  doméstico,

domesticado, silvestre ou em rota migratória, do qual se detém a propriedade, posse

ou guarda, ou que está sob cuidado, vigilância ou autoridade

Pena - prisão de um a quatro anos.

Art. ... - Deixar de prestar assistência ou socorro, quando possível fazê-lo sem risco

pessoal  a qualquer  animal  que esteja em grave e  iminente perigo,  ou não pedir,

nesses casos, o socorro da autoridade pública.

Pena - prisão de um a quatro anos.

Parágrafo  único  -  A pena é  aumentada de um terço  a  um  sexto  se  o  crime  é

cometido por servidor público com atribuição em matéria ambiental.

Art. ... - Promover, financiar, organizar ou participar de confronto entre animais de

que possa resultar lesão, mutilação ou morte.

Pena - prisão de dois a seis anos.

§  1º  -  A pena  é  aumentada  de  metade  se  ocorre  lesão  grave  permanente  ou

mutilação do animal.

§ 2º - A pena é aumentada do dobro se ocorre morte do animal.

Art.  ...  -  Provocar,  pela  emissão  de  efluentes  ou  carreamento  de  materiais,  o
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perecimento  de  espécimes  da  fauna  aquática  existentes  em  rios,  lagos,  açudes,

lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras.

Pena - prisão de um a quatro anos.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas penas quem:

I - causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio

público;

II  -  explora  campos  naturais  de  invertebrados  aquáticos  e  algas,  sem  licença,

permissão ou autorização da autoridade competente;

III - fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de

moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica;

IV - utiliza substâncias tóxicas ou assemelhadas para limpeza de embarcações de

qualquer espécie, causando danos à flora e à fauna marítima ou ictiológica.

Art. ... - Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados

por órgão competente.

Pena-prisão de um ano a três anos ou multa.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas penas quem:

I  -  pesca  espécies  que  devam  ser  preservadas  ou  espécimes  com  tamanhos

inferiores aos permitidos;

II  -  pesca  quantidades  superiores  às  permitidas,  ou  mediante  a  utilização  de

aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da

coleta, apanha e pesca proibidas.

Art. ... - Pescar mediante a utilização de:

I  -  explosivos  ou  substâncias  que,  em  contato  com  a  água,  produzam  efeito

semelhante; ou

II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:

Pena - prisão de um a cinco anos.

Art.  ...  -  Pescar  ou  de  qualquer  forma  molestar  cetáceos  em  águas  territoriais

brasileiras:

Pena - prisão de dois a cinco anos.

§ 1º - A pena é aumentada de metade se:
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I - em razão do molestamento o animal sofre lesão grave, permanente ou mutilação;

II - o delito for cometido em período de reprodução, gestação ou amamentação; ou

III - o delito for cometido contra filhote.

§ 2º - A pena é aumentada do dobro se ocorre morte do animal.

Art. ...  - Considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar,

apreender  ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos,  moluscos e

vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as

espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora”.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Fred Costa

- O teor das emendas não recebidas é o seguinte:

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 276/2011

Acrescente-se após o art. 125, o seguinte artigo:

“Art. (...) - A Lei n° 11.405, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 4°-A:

“Art. 4°- A - Para os efeitos desta lei, são considerados 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.”.”.

Sala da Reuniões, 22 de agosto de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 276/2011

Acrescente-se após o art. 125 o seguinte artigo:

Art. (…) - O  caput do inciso I e o inciso III do art. 4° da Lei nº 18.030 de 12 de

janeiro de 2009, passam vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se ao artigo

o seguinte § 4º:

“Art. 4° - (...)

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 esgoto

sanitário,  com  operação  licenciada  ou  autorizada  pelo  órgão  ambiental  estadual,
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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

área total deste informada pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF.

(...)

§ 4º  - Para os efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo vegetacional

que  se  estende  pelos  domínios  do  cerrado,  da  mata  atlântica  e  da  caatinga,

compreendendo formações vegetais típicas que variam de caatinga hiperxerófila e

caatinga arbórea a  floresta estacional  decidual  e  semidecidual,  com intrusões em

veredas e vegetação ruderal em área cárstica.”.”.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2013.

Paulo Guedes

Encerramento

O presidente -A presidência encerra  a  reunião,  convocando as deputadas  e  os

deputados para as especiais de amanhã, dia 23, às 14 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Atas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  - Questões  de  ordem  - Palavras  do

Presidente  -  Inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos  -

Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Hely Tarqüínio  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Dilzon Melo  -  Neider

Moreira - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio
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-  Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -  Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo

-  Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Lafayette de Andrada -  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  - Às 9h10min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

1ª Parte

Atas

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência passa à 2ª Parte

da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Suspensão da Reunião

O  presidente  - A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, esta Casa encontra-se enlutada

em consequência do passamento do nosso grande colega, deputado José Henrique.
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Como foi amplamente divulgado por toda a imprensa, ontem perdemos um grande

colega, um valoroso deputado, que por cinco mandatos representou muito bem sua

região nesta Casa. Ele deixa grande lacuna na vida política de Minas Gerais e grande

saudade  entre  seus  colegas.  Sr.  Presidente,  diante  deste  momento  de  luto  que

estamos vivendo, apresento questão de ordem para que, nesta reunião plenária, não

sejam votados os projetos que estão na pauta, em sinal de homenagem ao deputado

José Henrique. Assim sugiro à presidência que abra a palavra aos deputados que

desejarem fazer a última despedida, de coração, ao nosso sempre amigo, sempre

colega deputado José Henrique que, tenho certeza, onde estiver, olhará por nós e

sempre irá nos proteger. Essa é a questão de ordem que apresento, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

A deputada Luzia Ferreira - Quero dizer que não convivi muito com o deputado José

Henrique, pois sou uma deputada de primeiro mandato, mas, nesses dois anos, pude

testemunhar seu carisma e sua serenidade, apesar de conviver com uma doença que

dilapidava sua energia no dia a dia. Ele lutou bravamente contra o câncer, com muita

serenidade,  o  que  demonstra  que  tinha  muita  fé.  E  só  a  fé  poderia  lhe  dar

tranquilidade para enfrentar o desafio dessa doença que o corroeu. José Henrique,

deputado de vários mandatos, sempre foi muito bem votado e transitou com facilidade

entre o povo. Então, presto aqui minha homenagem. A convivência com ele foi um

aprendizado, pelas características que sempre demonstrou a todos nós: persistência,

perseverança e serenidade. Em momento algum se desesperou. Sr. Presidente, deixo

aqui meu reconhecimento ao deputado José Henrique, que continuará aqui, por seu

exemplo, junto a todos nós e junto ao povo mineiro. Muito obrigada.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, pelo mesmo motivo venho a este

microfone. Como vice-líder do Bloco PMDB-PT-PRB e como membro da bancada do

PMDB nesta Casa, quero me manifestar, um dia após a passagem do nosso querido

amigo, querido companheiro deputado José Henrique, e dizer o que disse ontem ao

governador Anastasia, quando veio para a despedida final. Costuma-se dizer por aí

que nenhuma pessoa que morre é ruim. Toda pessoa, depois que morre, fica muito

boa, mas esse ditado não vale para o José Henrique. Os que conviveram com ele - e

V.  Exa.  teve  o  privilégio  de  conviver  por  muito  mais  tempo  que  eu  -  sabem
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perfeitamente que o José Henrique deixou um rastro nesta Casa e neste Estado que

eu poderia chamar de rastro perfumado de um bom trabalho prestado à sociedade. E,

mais que isso, deixou um rastro perfumado de exemplo de pai de família. Todos que o

conhecemos  sabemos  que  o  José  Henrique  não  almoçava  nas  redondezas  da

Assembleia. Preferia ir para sua casa, todos os dias, comer seu frango com quiabo,

para estar com a família.  Deputada Rosângela,  isso é exceção nos dias de hoje.

Enquanto  vemos  as  famílias  tão  desagregadas,  o  José  Henrique,  com  tantas

atribuições  e  atribulações,  foi  um  pai  tão  dedicado  à  sua  família.  Recentemente

nasceu seu netinho, que recebeu seu nome, José Henrique Neto. Infelizmente, ele

não vai poder tomar esse netinho nos braços nem vê-lo crescer. Eu, que fui conhecer

minha segunda netinha, fiquei muito sensibilizado com esse quadro familiar. O Zé

escreveu sua história aqui dentro. Aqueles que o conhecem sabem que ele entrou na

Assembleia ainda criança e aqui caminhou por toda sua vida, até a data de ontem.

Mais uma vez, quero deixar registrado nosso sentimento e nossa solidariedade a toda

a família - sua esposa, suas filhas, seu netinho, seus genros, seus irmãos, sua mãe -,

principalmente ao povo de Conselheiro Pena - de onde sou também -, sua região,

onde era muito querido. Aliás, o deputado José Henrique era muito querido em todos

os  lugares  por  onde  andava.  Ontem,  um  colega  fez  uma  observação  muito

interessante, Sr. Presidente. Com o ex-deputado José Laviola - e depois sucedendo-o

-, a vida inteira cuidou de doentes. E foi exatamente uma enfermidade que o levou.

São aquelas interrogações que muitas vezes a vida coloca diante de nós, para as

quais só Deus tem a resposta. Como Deus é soberano e tem nas mãos o poder da

vida e da morte, é Ele quem controla toda a nossa vida. Se ainda estamos aqui, é

porque ainda há, por parte de Deus, um plano, um propósito para as nossas vidas, o

qual  devemos cumprir  com responsabilidade, seguindo o exemplo maravilhoso do

deputado José Henrique. Como já foi dito, nesses cinco anos de luta do deputado

José Henrique contra sua enfermidade, em nenhum momento vi seu rosto abatido e

triste. Por dentro, ele poderia estar triste, mas seu semblante estava sempre tranquilo

e em paz. Ele sempre estava sorridente, era esforçado e vinha até mesmo quando

não havia necessidade para presidir esta Casa, da qual era vice-presidente. Creio

que hoje o sentimento de todos é que a Assembleia Legislativa e sua família perdem
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um grande companheiro, mas ele deixa registrada nos anais desta Casa e do Estado

uma lição de vida muito bonita. Muito obrigado.

O deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente e Srs. Deputados, associando-me aos

oradores  que  me  antecederam,  gostaria  de  realçar  três  aspectos  que  considero

importantes neste momento. Ressalto a figura do deputado José Henrique. Sei que

todos nós passaremos, que a vida passa e que os homens passam, mas as virtudes

e os feitos permanecem. Três virtudes se destacam no deputado José Henrique. A

primeira  é  a  dedicação.  Mesmo com dificuldades,  ele  sempre  estava presente.  A

segunda é  o  equilíbrio.  Ele  estava sempre  equilibrado para  enfrentar  situações  e

tomar decisões. A terceira é a moderação. Ele sabia até onde poderia fazer as coisas

acontecerem. Portanto, o deputado José Henrique deixa essas virtudes à Assembleia

Legislativa, ao Parlamento mineiro. Acredito que tudo isso ficará na memória de todos

que com ele conviveram.

O  deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  Srs.

Deputados e Sras.  Deputadas,  nesta primeira reunião aberta,  infelizmente,  sem a

presença do nosso querido deputado José Henrique, gostaria de, publicamente, não

apenas em meu nome, mas também em nome do nosso gabinete,  vizinho ao do

deputado José Henrique,  registrar  essa imensa perda não apenas política para a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para o Estado e para seu partido, PMDB,

mas também de uma pessoa muito querida, correta, séria, simples e dedicada à vida

pública e aos seus familiares. Ressalto sua atuação companheira, sempre ocupando

postos de relevância e responsabilidade, como o de 1º-vice-presidente desta Casa.

Gostaria de deixar em meu nome, em nome de meu gabinete e de vários deputados

do  PT,  extensivo  a  todos  seus  familiares  e  amigos,  a  compreensão  e  o

reconhecimento  de  que  ele  era  um  ser  humano  muito  digno.  Temos  ouvido,  de

maneira  generalizada,  críticas  aos  agentes  políticos.  É  óbvio  que,  muitas  vezes,

algumas decisões em todos os níveis da representação podem desagradar por não

estarem sintonizadas com o anseio da população. Isso leva as pessoas a terem uma

visão deturpada da política,  mas alguns políticos  podem ter  trajetórias  e histórias

como a do companheiro deputado José Henrique, o que demonstra que há políticos

bastante  comprometidos,  que  de  maneira  muito  empenhada  exercem  suas
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atribuições na política. O Deputado José Henrique foi um desses deputados, uma

dessas  lideranças  políticas  que  muito  contribuíram  para  o  fortalecimento  da

democracia  e  para  o  revigoramento  da  imagem  e  da  atuação  desta  Assembleia.

Tenho certeza de que essa atuação vai  ficar muito marcada para seus familiares,

amigos  e  pessoas  mais  próximas,  porque  ele  sempre  será  lembrado  como  um

deputado competente, correto, sem nenhuma mancha, sem nenhuma nuvem na sua

carreira política. E ontem percebemos a tristeza de todos aqueles que, em imenso

número, compareceram ao velório aqui, na Assembleia Legislativa, registrando essa

perda afetiva. Além das carreiras e do brilhantismo na atuação política... A política é

feita  por  seres  humanos.  Os  resultados  da  atuação  política  muitas  vezes  estão

dissociados das  amizades,  do  comportamento  pessoal,  do  companheirismo.  E ao

longo de seus anos de mandato na Assembleia, o deputado José Henrique também

conquistou o respeito e o companheirismo de todos nós. Portanto, hoje, a Assembleia

de Minas abre e realiza esta reunião menor, no sentido da representação, porque

perdeu um grande deputado, um grande ser humano, um grande representante das

melhores tradições de Minas Gerais. Fica aqui o nosso reconhecimento público, mas

também  a  nossa  palavra  de  solidariedade,  principalmente  aos  familiares  que

acompanharam e estiveram com o deputado José Henrique na batalha que ele travou

com  tanta  dignidade,  fazendo  questão  de  estar  sempre  presente  na  Assembleia

Legislativa. Esse é um exemplo que fica para todos nós. Nos momentos mais difíceis

de enfrentamento da doença, ele nunca renunciou o cumprimento de seu papel de

deputado estadual, estando aqui presente entre nós. Obrigado, presidente.

A deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, deputadas e deputados, nesta manhã

também  quero  deixar  aqui  minha  mensagem  de  solidariedade  com  a  família  do

deputado José Henrique pela grande perda que tivemos nesta Casa e no Estado de

Minas Gerais. Deixo aqui uma mensagem bíblica do Apóstolo Paulo: “Combati o bom

combate. Acabei a carreira e guardei a fé.” O deputado José Henrique foi e será para

todos nós um grande exemplo de parlamentar, atuante, firme, que respeitava todos,

amigo, leal e que, mesmo com as dificuldades da doença, nunca se deixou abater.

Sempre  com  a  cabeça  erguida  e  altivo,  veio  a  esta  Casa  -  muitas  vezes,  nem

precisava estar  aqui  -  para  conduzir  as  reuniões de  Plenário.  Deixo  aqui  nossos
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agradecimentos  a  esse  deputado  que  contribuiu  com  o  nosso  Estado,  ajudou

milhares de famílias na área da saúde. O nosso muito-obrigado a ele. Mais uma vez,

quero  prestar  minha  solidariedade  à  sua  família,  aos  seus  filhos.  Que  vocês  se

confortem e conduzam, com firmeza, o legado que o deputado José Henrique está

deixando,  a  liderança  que  ele  tinha  na  região.  Não  deixem  que  isso  se  perca.

Continuem  com  esse  trabalho  maravilhoso  que  o  deputado  deixou.  Que  Deus

abençoe a todos.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

nada  mais  justo  que  esta  reunião  dedicada à  memória  do  nosso colega,  grande

amigo,  que  foi  o  1º-vice-presidente  desta  Casa,  deputado  José  Henrique,

popularmente conhecido por Zé Henrique. Sou da mesma região dele, o Leste de

Minas,  o  Vale  do  Rio  Doce.  Testemunho  muito  de  perto  seu  trabalho.  Todas  as

homenagens que lhe foram prestadas desde ontem, data do seu falecimento, foram

justas.  O  que  mais  chamou  minha  atenção  foi  o  número  de  pessoas  presentes

durante todo o velório e no sepultamento. Vieram pessoas de todos os lados. Todos

os  municípios  que  ele  frequentava  se  representaram  por  meio  de  pessoas  que

receberam  sua  ajuda,  sua  assistência.  O  deputado  José  Henrique  mostrou  seu

caráter,  sua  personalidade,  seu  perfil  em  todos  os  momentos  de  sua  vida.  Ele

mostrou isso a todos nós, aqui, neste Plenário, na Assembleia Legislativa. Tanto isso

é verdade que ele é unanimidade nesta Casa. Todos os deputados e deputadas, sem

exceção, tinham amizade, admiração e respeito pelo deputado José Henrique. Isso

ocorre não só com os deputados, mas também com os servidores da Casa, de modo

geral,  sobretudo com as pessoas dos municípios onde o deputado José Henrique

trabalhava. O seu trabalho era eminentemente social,  voltado para a assistência à

saúde das pessoas. Quantas e quantas vidas ele salvou, quantas e quantas pessoas

ele ajudou a curar. Essas pessoas estavam aqui ontem, muitas delas às lágrimas,

agradecendo o trabalho que o deputado José Henrique realizou ao longo de toda a

sua vida. Por isso aqui estamos nós, na liderança do governo, em nome do governo,

agradecendo ao deputado José Henrique e levando uma mensagem à sua família,

para que, com muita fé em Deus, enfrente essa realidade e vença. A vida continua.

Peço a Deus que lhe  dê o  descanso eterno.  Com certeza ele está no descanso
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eterno, por tudo o que plantou durante sua vida na terra. Por isso queremos, nesta

oportunidade, agradecer muito ao deputado José Henrique tudo o que fez por nossa

região, por esta Casa e pelo Estado. Nossa homenagem, nosso respeito ao deputado

José Henrique. Descanse na eternidade, porque é sua a posteridade!

O  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  -  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,

companheiras e companheiros deputados, quero também compartilhar de todas as

homenagens  que  estão  sendo  feitas  nesta  reunião  ao  deputado  José  Henrique,

companheiro, amigo leal, homem de todos os momentos. Nas cinco legislaturas em

que esteve nesta Casa prestou um grande serviço ao nosso estado, ao povo que

sempre lhe confiou o voto.  Em nome da minha assessoria,  do meu gabinete, em

nome  dos  trabalhadores,  quero  deixar  à  sua  família  nossa  homenagem  pelo

passamento desse grande líder,  desse grande político que foi José Henrique, que

deixou um grande legado como pai, como homem, como político, como cidadão, um

exemplo de vida para todos os mineiros, para todos os brasileiros. Pedimos a Deus

que dê à sua família muito conforto, muita força para vencer este momento difícil.

Como o deputado José Henrique mostrou, diante das dificuldades, muita força, sua

família também vai ter muita força para conseguir conviver com este momento difícil

da sua partida. Descanse em paz,  José Henrique, porque sempre vamos orar por

você.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Caro  Presidente,  neste  momento  deixo  minha

manifestação, mais que isso, meu depoimento. Depoimento este que dará conforto

aos familiares do deputado José Henrique e também a toda gente da nossa Minas

Gerais,  que  o  conhecia  e  com  ele  compartilhava  momentos,  enfim,  que  teve  a

oportunidade  de  conhecê-lo  de  perto.  O  PMDB  perde  um  dos  seus  principais

representantes na vida pública mineira. Na eleição passada, ele foi o deputado mais

votado do partido. Entretanto, não é pela quantidade de votos que recebeu no último

pleito que se consagrou entre seus pares, mas sim pela personalidade, pelo trabalho

e pela capacidade. Do alto dessa cadeira, em que V. Exa. hoje conduz os trabalhos,

era  comum  o  deputado  José  Henrique  demonstrar  conhecimento  do  Regimento

Interno,  sempre  muito  zeloso  na  ordem  dos  trabalhos  desta  Casa.

Independentemente de base ou oposição, seu trabalho sempre foi destacado pela
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imparcialidade. Pude ver alguns dos eleitores do deputado José Henrique que vieram

do interior para se despedir dele. Chegavam, colocavam a mão e choravam a perda

de um grande líder, de um homem realizador, que, sem dúvida alguma, fará falta nas

bases. Essa cadeira ocupada por ele dificilmente será completamente preenchida,

traduzindo o que foi o deputado José Henrique nesta Casa. Ao finalizar, em nome da

vice-liderança de governo, deixo a gratidão também do governo de Minas por tudo

aquilo que o deputado José Henrique ajudou a construir em nosso estado. Agradeço

à  sua  família  por  ter-nos  dado  a  oportunidade  de  conhecer  um  cidadão  ímpar,

exemplar  e  que  nos  deixa  um  legado,  um  ensinamento  dos  mais  importantes:  a

capacidade  e  a  humildade  podem  e  devem  caminhar  juntas.  Aos  familiares  do

deputado  José  Henrique,  nossa  saudade  e,  acima  de  tudo,  gratidão  e

reconhecimento por tudo aquilo que nos deu e nos deixa como lição. Muito obrigado.

O deputado Rômulo Viegas - Muito obrigado, deputado Hely Tarqüínio. Como vice-

líder do Bloco Transparência e Resultado e principalmente da Bancada do PSDB,

externamos o sentimento de tristeza e de saudade. Deputado José Henrique, homem

público,  concursado na Assembleia de  Minas,  licenciado para  exercer,  por  muitos

anos,  o  mandato  de  deputado  estadual,  deixa  marca  registrada  de  seriedade,

compromisso e sobretudo de harmonia entre os colegas, exercendo a função de 1º-

vice-presidente  da  Casa com muita competência,  procurando sempre  o diálogo e

dando exemplo para todos nós. Novamente, queremos abraçar os familiares, amigos

e conterrâneos do deputado José Henrique e dizer que esta Casa sentirá saudades,

saudades de um homem simples e dedicado à função pública. Fica registrado nosso

sentimento  de  pesar  pelo  seu  falecimento,  pela  ausência  desse  grande  homem

público que foi o deputado José Henrique.

A deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, ignorando sempre as dores da

alma e do corpo, ele estava aqui,  para administrar e resolver os problemas desta

Assembleia. Esse foi o nosso colega José Henrique, homem educado, colega gentil,

atencioso, zeloso de suas obrigações. Esse foi o nosso colega, que cuidou tanto da

vida, da saúde dos seus amigos, dos seus correligionários e do seu povo e tão cedo

foi atingido por doença tão terrível, que o resgatou de todos nós e do seio da sua

família. A ele gostaria de dizer: José Henrique, segura nas mãos de Deus e vai. Tenho
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certeza de que você,  pessoa que foi,  terá  lá  em cima um local  especial  e  muito

melhor, reservado pelo Senhor, para viver em paz e olhar sua família e amigos, que

tanto precisam de você. À sua família, o nosso abraço e a nossa amizade. Pode ter

certeza  de  que  estaremos  aqui,  todos  os  76  deputados,  acolhendo  seu  povo  e

buscando solução para seus problemas. Obrigada.

A deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Deputado  Hely  Tarqüínio,  também  quero  me

manifestar,  como representante  da  mulher  mineira,  neste  momento,  trazendo  um

abraço à  família  do  deputado  José Henrique  e  lembrando a  sua pessoa  sempre

equilibrada e presente, mesmo nos momentos de dor. Deputado Hely Tarqüínio, este

é  um  momento  de  reflexão  para  todos  nós.  Quero  falar  sobretudo  para  nós,

parlamentares desta Casa, da importância de vivermos bem o momento, pois não

sabemos o dia de amanhã. Deus um dia vai nos chamar, e temos uma missão neste

mundo, que precisa ser cumprida, para que o mundo seja mais fraterno, mais justo.

Que Deus nos dê sabedoria para cumprirmos bem nossa missão de parlamentar!

Quero  deixar  esta  mensagem  a  mim  e  a  todos  nós  desta  Casa,  parlamentares,

profissionais e assessores. Que a cada momento possamos pedir sabedoria a Deus

para vivermos a nossa missão com coerência, tranquilidade, sem omissão, de modo

a  contribuirmos,  como disse,  para  que  nosso  mundo  seja  verdadeiramente  mais

fraterno! O que levamos é o que vivemos aqui. Obrigada.

O deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve. Também gostaria de

render  minhas  homenagens  a  essa grande figura,  a  esse homem que foi  e  será

sempre referência para todos nós, parlamentares de Minas. Independentemente da

sua  época,  do  seu tempo,  temos  no  deputado José Henrique uma referência  de

lealdade,  de  responsabilidade  no  discurso,  de  sinceridade,  de  honestidade,  de

hombridade. Ele é e sempre será o retrato do que deve ser um homem público: um

homem de bem, correto, trabalhador, incansável. Mesmo com todas as dificuldades

do final de sua vida, com a doença atrapalhando-o muito, não deixou de fazer seu

trabalho, de contribuir, de participar das reuniões do Plenário, de fazer suas visitas às

bases. Ficam aqui, de público, minhas homenagens à sua família, ao povo de Minas,

aos que confiaram seus votos, em todas as eleições, tornando-o vitorioso. Ele foi para

mim  e  será  sempre  referência  de  homem  público.  Minas  perde  muito  com  o
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falecimento do deputado José Henrique. Fica aqui minha homenagem à família e a

essa grande figura que foi e será sempre minha referência no Parlamento mineiro.

Obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Marques Abreu - Sr. Presidente, bom dia. Quero abraçar os familiares e

lembrar o nosso grande amigo deputado José Henrique. Embora tenha tido pouco

tempo de convivência com ele, foi  o primeiro deputado que me acolheu na Casa.

Lembro-me muito bem de que, no início do meu mandato, eu estava meio perdido

nos corredores da Casa, e ele, com seu jeito brincalhão, me disse: “Você está perdido

aí, garoto? A porta da saída é por aqui”. São boas lembranças que guardamos desse

grande amigo.  Quero deixar um abraço de conforto aos seus familiares.  A vida é

cega, é dura, mas temos a certeza de que ele está em um bom lugar agora. Um forte

abraço aos seus familiares e amigos.

O deputado Bosco - Caro presidente desta reunião, deputado Hely Tarqüínio, assim

como meus colegas, quero manifestar meu pesar, o pesar de toda a minha equipe de

trabalho e até o pesar  de toda a Assembleia pelo passamento do deputado José

Henrique.  Assim como o deputado Marques e outros colegas, estou aqui  no meu

primeiro mandato, por isso tive a convivência de pouco mais de dois anos com o

deputado José Henrique. Tive a oportunidade de conhecê-lo durante esse período, na

maioria das vezes conduzindo as reuniões de Plenário. Realmente foi uma pessoa

ponderada,  tranquila,  equilibrada. Ele vivenciou aqui momentos de grande tensão,

sobretudo em 2011, mas soube conduzir este Parlamento com muita tranquilidade e

competência. Deixou uma referência como parlamentar, como homem público sério,

responsável e como pai de família. Com certeza, seu falecimento deixa enlutada não

só esta Casa, não só sua família e amigos, mas também Minas Gerais, pois sempre

teve muita lealdade com o povo mineiro. Quero aqui abraçar todos os seus familiares,

seus funcionários, seus parceiros da Assembleia. Sempre percebemos o carinho que

essas pessoas tinham com ele. Fica aqui nosso abraço e nosso reconhecimento ao

deputado José Henrique por tudo aquilo que ele promoveu para todos os mineiros.

O deputado Glaycon Franco - Sr. Presidente, Srs. Deputados, distintos servidores

desta Casa, eu também não poderia deixar de fazer uma menção ao falecimento do

deputado José Henrique. Ontem, foi um dia triste para esta Casa. Posso afirmar que
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também  o  foi  para  o  povo  mineiro  e,  principalmente,  para  nós,  deputados,  que

tivemos o privilégio de conviver com esse cidadão, com essa referência de deputado.

Eu, que estou nesta Casa há dois anos, tive o privilégio e a oportunidade de participar

de  alguns  debates  e  de  algumas  decisões,  oportunidades  em  ele  agia  com

serenidade, com simplicidade, mas, acima de tudo, com firmeza. Ele sempre teve

uma postura de sobriedade, sendo respeitado por todos nesta Casa, não só pelos

deputados da oposição, mas também pelos da situação. Fica registrado aqui nosso

grande pesar. Quem perde é a Assembleia de Minas, quem perde é o povo mineiro

com a ausência desse grande homem público, que foi para nós um exemplo. Gostaria

de deixar aqui nossas condolências, nossos votos mais sinceros de pesar. Que Deus

dê  conforto  à  sua  família  e  a  todo  o  povo  que  ele  representou  dignamente,

principalmente  as  pessoas  mais  simples  de  sua região.  Esse é o  nosso registro,

presidente.

O  deputado  Zé  Maia  -  Presidente,  quero  também  registrar  a  grande  perda  do

Parlamento mineiro com o passamento do deputado José Henrique. Nestes dez anos

e meio em que estou aqui, posso dar esse testemunho. Estive durante dez anos e

meio ao lado do deputado José Henrique e, em nenhum momento, vi-o alterar a voz

nem o semblante nesta Casa, que é do debate e da discussão. O deputado José

Henrique sempre se portou de forma serena e equilibrada. Nunca o vi ter nenhum

atrito com um parlamentar nesta Casa. Realmente, foi um exemplo de político, de

parlamentar. Com o passamento do deputado José Henrique, o Parlamento perdeu

muito,  mas ganhou com seu exemplo,  com sua trajetória  vitoriosa nesta Casa.  É

inegável  que sua região de atuação parlamentar  perde muito,  porque o deputado

José  Henrique  era  extremamente  trabalhador.  Sempre  o  víamos  correndo,

trabalhando,  atendendo  às  pessoas  e  acompanhando  seus  companheiros  nas

diversas áreas de governo e no Parlamento mineiro. Aqui, no Parlamento, sempre foi

um  laborioso  deputado.  Portanto,  fazemos  o  registro  de  pesar  pela  perda  do

deputado José Henrique, que nos deixou o exemplo da trajetória de um homem que

venceu  sem  brigar.  Venceu  pelo  caráter,  pela  luta,  pela  voz  serena  e  tranquila,

deixando-nos um grande legado. Nossas homenagens à família do deputado José

Henrique. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Não  poderia  deixar  de  manifestar  minha

solidariedade à família do deputado José Henrique e externar quanto ele nos fará

falta. O deputado José Henrique era um dos homens mais trabalhadores desta Casa.

Era um homem que pregava a unidade e a conciliação; era um grande amigo de

todos. Eu, que caminho de madrugada por aqui, via toda a sua equipe, às 5h30min

ou às 6 horas, mobilizada, principalmente para cuidar do social. O deputado José

Henrique cuidou muito das pessoas humildes e fará muita falta. Esta Casa sobre uma

grande perda. Ele nunca se exaltava, era uma pessoa serena. Comandou esta Casa

em  vários  momentos,  como  vice-presidente  da  Casa,  e  deixou  um  legado  de

seriedade, respeito e amizade. Sabia conciliar  os diferentes pensamentos. Era um

grande  conciliador  e  ainda  era  cruzeirense.  Meu  grande  amigo,  em  várias

oportunidades assistimos juntos  aos jogos do nosso querido Cruzeiro.  O Cruzeiro

também perde um grande torcedor. Meu abraço a todos. Que Deus o tenha no reino

dos céus!

Palavras do Presidente

Neste momento, também quero expressar, sintetizando a fala dos companheiros do

Parlamento e também em nome da Mesa,  o nosso sentimento de perda, de uma

perda irreparável. O José Henrique nos deixou um grande legado. Este Parlamento

sentirá imensamente sua falta. Aqui, sua presença era constante. O legado que ele

nos deixou é muito grande: como pai de família, como esposo fiel aos seus princípios,

aos princípios da família, era amoroso com os filhos, era, sobretudo, afetivo.

Nesta Casa, ele subiu degraus, lenta e progressivamente, alcançando a condição

de deputado.  Como deputado,  é um padrão.  Para nós,  é um paradigma.  Um ser

humano  que  sempre  soube  acolher  as  pessoas,  principalmente  em  momento  de

sofrimento.

Ontem, no velório, ficou caracterizada sua importância. Vimos a repercussão de sua

morte em sua região. As informações mostravam principalmente a assistência que ele

dava ao ser humano e quanto ele compreendeu as imperfeições das pessoas. Com

seu espírito de compreensão, com seu espírito sobretudo cristão, de homem fiel e

trabalhador, ele passou para todos nós, seus companheiros, o exemplo de caráter

bem formado,  de ser  humano que pode ser  comparado às grandes pessoas que
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dedicam sua vida ao outro. Ele foi, sobretudo, ético, demonstrando cuidado com cada

um e com todos. Nossa homenagem a ele, por esse legado, pela sua atuação neste

Parlamento, nesta Mesa, da qual fez parte por dois mandatos. Encontrava-se em seu

quinto mandato, sempre prestigiado e reconhecido pelo povo. Por tudo isso, temos a

certeza de que ele, apesar do calvário que viveu ultimamente, merecerá estar ao lado

de Deus, na dimensão divina, de onde poderá nos inspirar no exercício dos trabalhos

legislativos,  visto  que  foi  um  deputado  transparente,  leal,  que  produziu  leis

importantes para Minas Gerais.  Temos a certeza de que ele estará com Deus na

eternidade.

A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 1.789/2011 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 493, 1.211 e 1.319/2011, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis

reuniões.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte Bechir e Glaycon Franco (substituindo este ao 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 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
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apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de  Lei  nº  1.060/2011  é  retirado  de  pauta  por  determinação  do  Presidente  da

Comissão  por  não  cumprir  os  pressupostos  regimentais.  Suspende-se  a  reunião.

Reabertos  os trabalhos,  às  17h3min,  registra-se a presença dos Deputados Célio

Moreira,  Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao  Deputado Gustavo Corrêa,  por

indicação da Liderança do BTR) e Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado

Rômulo Veneroso, por indicação da Liderança do BAM). O Presidente determina a

retirada de pauta do Projeto de Lei nº  276/2011 por não cumprir  os pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, desconvoca os membros para a reunião de hoje, às 20 horas, os

convoca para as reuniões extraordinárias amanhã, às 10 horas, 14h30min e 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Sávio Souza Cruz - João Leite.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2013

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os  deputados  Neilando  Pimenta  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  deputado

Bosco, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Está

presente, também, o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, a

presidente,  deputada Rosângela  Reis,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude da

aprovação de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e comunica o recebimento de correspondência publicada

no Diário do Legislativo na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Advane

de Souza Moreira, procuradora do Trabalho da 3ª Região (5/7/2013); do Sr. Antônio

Lúcio  da  Silva,  delegado  regional  da  Federação  Nacional  dos  Despachantes  de
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Trânsito (4/7/2013); do Sr. Aurélio Agostinho Verdade Vieito, procurador do Trabalho

da 3ª Região (18/7/2013); e da Central Sindical e Popular - Conlutas, da Central dos

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil-MG, da Central Única dos Trabalhadores, da

Força Sindical, da Nova Central Sindical dos Trabalhadores e da União Geral dos

Trabalhadores  (19/7/2013).  A  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projetos de Lei nºs 3.013/2012, em turno único (Bosco); 2.217/2011, em

1º  turno;  4.135,  4.190,  4.194,  4.195  e  4.201/2013,  em  turno  único  (Celinho  do

Sinttrocel); 3.770 e 4.188/2013, em turno único (Rosângela Reis). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e votação nominal,  são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.670/2012,

3.770, 4.110, 4.114, 4.135, 4.188, 4.190, 4.194, 4.195 e 4.201/2013, que receberam

parecer  por  sua  aprovação.  Votaram  “sim”  a  deputada  Rosângela  Reis  e  os

deputados Neilando Pimenta e Dalmo Ribeiro Silva. Submetidos a votação, cada um

por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  5.036,  5.108  e  5.212/2013.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 445/2011, 3.545/2012, 3.852,

3.941, 3.979 e 3.989/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública para debater o Projeto

de  Lei  nº  4.330/2004,  do  deputado  Sandro  Mabel,  que  dispõe  sobre  contrato  e

prestação de serviços a terceiros  e as  relações de trabalho dele decorrentes,  em

trâmite  na  Câmara dos Deputados;  do  deputado Sargento  Rodrigues  (2)  em  que

solicita sejam realizadas audiências públicas para debater as violações, o retrocesso

e a inobservância dos direitos trabalhistas dos servidores apostilados aposentados

pelo Ipsemg, em virtude da inadequada aplicação da Lei Delegada nº 175, de 2007; e

para  debater  a  situação  funcional  dos  servidores  terceirizados  desta  Casa;  da

deputada Rosângela Reis (3) em que solicita sejam realizadas audiências públicas

para debater a política estadual de assistência social, a partir do monitoramento dos
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programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício de 2013, relativos a essa política,

convidando  as  Comissões  de  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  de  Direitos

Humanos e de Segurança Pública; e para debater a política estadual de trabalho,

emprego e renda, a partir do monitoramento dos programas e ações do PPAG 2012-

2015,  exercício  de  2013,  relativos  a  essa  política,  convidando  a  Comissão  de

Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo;  e  sejam  realizadas  audiências

públicas  da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  em  quatro

municípios do interior do Estado, como forma de preparação para o ciclo de debates

sobre políticas  públicas para o idoso que acontecerá em outubro deste ano.  São

recebidos  pela  presidência,  para  serem  apreciados  em  reunião  posterior,

requerimentos do deputado Celinho do Sinttrocel (2) em que solicita sejam realizadas

audiências públicas para discutir  as  condições de trabalho nas empresas Proema

Minas  Ltda.  e  Proteco  Minas  Ltda.;  e  para  discutir  a  situação  dos  servidores

apostilados e aposentados antes de 2003 no serviço público do Estado de Minas

Gerais;  e  do  deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública para debater denúncias de demissões em massa da Companhia Siderúrgica

Nacional e da Nacional Minérios S/A, no Município de Congonhas, durante o período

de campanha salarial,  além de práticas antissindicais por  parte dessas empresas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/8/2013

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Ivair Nogueira,

Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Ivair Nogueira, 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
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reunião se destina a debater e obter informações sobre os prazos para a conclusão

das obras de pavimentação do Proacesso referentes ao trecho que liga o Distrito de

Senhora do Carmo, em Itabira, ao Município de Itambé do Mato Dentro e a deliberar

sobre proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão.  submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Gilberto

Abramo em que solicita seja realizada audiência pública na praça da Igreja de São

Francisco  de  Assis  para  debater  a  mobilidade  urbana  na  região  da  Lagoa  da

Pampulha, em Belo Horizonte; Ivair Nogueira em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com as Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de

Segurança Pública para debater a política estadual de transporte e trânsito, a partir

do  monitoramento  dos  programas  e  ações  do  PPAG 2012-2015,  exercício  2013,

relativos a essa política; Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência

pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Administração  Pública  para  debater  a

programação e a situação organizacional dos servidores da Fundação TV Minas. É

recebido pelo presidente requerimento do deputado Anselmo José Domingos em que

solicita seja encaminhado ao governador do Estado e ao diretor-geral do DER-MG

pedido  de  providências  em  prol  da  agilização  da  licitação  do  projeto  executivo

rodoviário do trecho que ligará os Distritos de Ipoema e Senhora do Carmo, ambos no

Município  de  Itabira,  constantes  no  Programa Caminhos  de Minas.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Élcio Santos

Monteze, diretor-geral do DER-MG, representando o Sr. Carlos Melles, secretário de

Estado de Transportes e Obras Públicas; João Viana da Costa, procurador-chefe do

DER-MG, representando o Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, advogado-geral do

Estado; Damon Lázaro de Sena, prefeito municipal de Itabira; José Elísio de Oliveira

Duarte, prefeito municipal de Itambé do Mato Dentro; Juvenil Ferreira da Silva, vice-

prefeito  municipal  de  Itambé  do  Mato  Dentro;  José  Mauro  de  Oliveira,  vereador,

representando o Sr. Rodrigo Alexandre Assis Silva, presidente da Câmara Municipal

de Itabira; Eder Simões de Jesus, presidente da Câmara Municipal  de Itambé do

Mato Dentro; José Eduardo Gomes, presidente da Associação de Turismo de Itambé

do Mato Dentro, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do
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requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  deputados  e  convidados,  para  que  façam suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2013.

Ivair Nogueira, presidente - Bosco - Anselmo José Domingos.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/8/2013

Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Vanderlei

Miranda,  Marques Abreu e Gilberto Abramo (substituindo este ao Deputado Paulo

Lamac,  por indicação da Liderança do MSC), 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 Gilberto

Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a 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 18/7/2013: Ofício do Sr. Márcio Ferreira da Silva, presidente

do Coletivo de Empresários e Empreendedores Negros Afro-Brasileiros. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação  é

aprovado o Requerimento nº 5.142/2013. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 4.013, 4.036 e 4.082/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a  discussão e  a  votação de proposições  da comissão.  Submetido  a

votação é aprovado requerimento do deputado Vanderlei Miranda em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  dessa  Comissão  para  debater  a  política

estadual  de  combate  ao  uso  de  drogas  e  álcool,  a  partir  do  monitoramento  dos
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programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos a essa política, e

que sejam convidadas as Comissões de Saúde e de Segurança Pública. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Glaycon Franco - Marque Abreu.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE GILBERTO PINTO MONTEIRO

DINIZ PARA O CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM

21/8/2013

Às 15h1min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Rômulo Viegas, Duarte Bechir e Romel Anízio, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente “ad hoc”, deputado Romel Anízio, declara

aberta a reunião e comunica que não há ata  a ser  lida por  se tratar  da primeira

reunião desta comissão.  A presidência informa que a reunião se destina a eleger

presidente  e  vice-presidente.  A  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de

votação,  devidamente rubricadas, e convida o Deputado Duarte Bechir  para atuar

como escrutinador. Apurados os votos são eleitos para presidente o deputado Inácio

Franco e para vice-presidente o deputado Rômulo Viegas, ambos com quatro votos.

Na condição de presidente “ad hoc”, o deputado Romel Anízio empossa o deputado

Inácio Franco. Este, por sua vez, empossa o deputado Rômulo Viegas. Em seguida, o

presidente designa como relator da matéria o deputado Duarte Bechir. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a reunião extraordinária de amanhã, dia 22/8/2013, às 15

horas, no Plenarinho II desta Casa, para proceder à arguição pública do indicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2013.

Inácio Franco, presidente - Duarte Bechir - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.122/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Morada

da Serra - Ascombamos -, com sede no Município de Ibirité.

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 4.122/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Morada da Serra - Ascombamos -, com sede no Município

de Ibirité. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo a defesa dos direitos e interesses dessa comunidade.

A instituição coordena ações voltadas para o desenvolvimento do referido bairro,

com base no levantamento e na discussão dos problemas locais,  e encaminha as

soluções encontradas; fomenta a união dos moradores; presta assistência social a

crianças, adolescentes, jovens e idosos carentes; e desenvolve atividades de caráter

social, educativo, esportivo e de lazer.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem como finalidade registrar  o nome da entidade de acordo com o que

consta no art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Ascombamos em favor dos

menos favorecidos do Município de Ibirité, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.122/2013 em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 20 de agosto de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.245/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De iniciativa da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe objetiva instituir o

Dia Estadual da Conscientização Rodoviária.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do disposto no art. 102, XII, combinado com o art. 190, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto  em  análise  tem  por  escopo  instituir,  no  calendário  oficial  de  datas  e

eventos  do  Estado,  o  Dia  Estadual  da  Conscientização  Rodoviária,  a  ser

comemorado anualmente em 4 de setembro, ocasião em que deverão ser realizadas

atividades  que  visem  à  conscientização  da  população  sobre  a  prevenção  de

acidentes  de  trânsito  e  à  divulgação,  pelo  Estado,  de  medidas  voltadas  ao  setor

rodoviário.

A autora da proposição esclarece que a escolha da data se deve ao fato de 4 de

setembro  ser  o  Dia  Nacional  de  Conscientização  Rodoviária,  estabelecido  no  X

Encontro  Federativo  Interestadual  Sindical  das  entidades  filiadas  à  Federação

Sindical  dos Servidores dos Departamentos  de  Estradas de Rodagem do Brasil  -

Fasderbra -, realizado em Aracaju, entre os dias 21 e 23 de maio deste ano.

Embora  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  tenha  considerado  o  projeto

desprovido de vício de natureza jurídica, entendeu que "o parágrafo único do art. 1º

do  projeto,  ao  determinar  a  divulgação,  pelo  Estado,  de  medidas  para  o  setor

rodoviário,  extrapola a esfera legislativa e adentra domínio institucional  próprio do

Poder  Executivo",  pois  "a  atividade  legislativa  caracteriza-se  essencialmente  pela

edição  de  normas  gerais  e  abstratas”.  De  acordo  com  a  comissão,  o  referido
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parágrafo  faz  referência  “a  medidas  e  ações  concretas,  de  natureza  tipicamente

administrativa,  as  quais  devem  ser  realizadas  conforme  juízo  discricionário  de

conveniência e oportunidade, a cargo do Poder Executivo". Em consequência disso,

houve por bem apresentar a Emenda nº 1, que, além de sanar tal impropriedade,

ajusta o texto do art. 1º à técnica legislativa.

No  que  concerne  ao  exame de  mérito,  objeto  de  apreciação  desta  Comissão,

salientamos que as datas comemorativas são fundamentais  na concepção de um

calendário  promocional,  pois,  ao  se  destacar  um  dia  ou  semana  pertinente  a

determinado  tema,  cria-se  a  oportunidade  de  integração  dos  segmentos  a  ele

relacionados e incentiva-se sua valorização.

No caso, afigura-se-nos oportuna a pretensão de se consagrar uma data com o

objetivo  de  realizar  atividades  que  visem  conscientizar  a  população  sobre  a

importância  de  prevenir  acidentes  de  trânsito,  haja  vista  a  urgência  da  ação

governamental  na  valorização  dos  órgãos  rodoviários,  dotando-os  das  condições

necessárias  para  a  manutenção,  revitalização  e  construção  da  malha  rodoviária

brasileira.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.245/2013 com

a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2013.

Ivair  Nogueira,  presidente  -  Paulo  Guedes,  relator  -  Anselmo José  Domingos  -

Bosco.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/8/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Gustavo  Corrêa  em que notifica  o  falecimento  do  Sr.  José Bento

Teixeira Salles, ocorrido em 15/8/2013, 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:
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de congratulações com a Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes pelos

serviços prestados a idosos,  crianças e  pessoas com deficiência no Município  de

Crucilândia (Requerimento nº 5.036/2013, da deputada Liza Prado);

de aplauso à ONG Ação Moradia, do Município de Uberlândia, pelos seus 20 anos

de existência e pela inauguração de seu novo centro (Requerimento nº 5.108/2013,

da deputada Liza Prado);

de congratulações com os policiais da Divisão de Operações Especiais da Polícia

Civil  que atuaram na operação que pôs  fim ao sequestro do  economista Vinicius

Franco Flora (Requerimento nº 5.138/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais do Departamento de Investigação Antidrogas da

Polícia Civil que atuaram na operação que apreendeu 20kg de cocaína, em 4/7/2013,

no  Bairro  Jardim  Alvorada,  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  5.151/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com a  OAB-MG por  suas  ações  voltadas  para  a  cidadania,

mencionando-se em particular a brilhante atuação da Sra. Clara Lúcia Campos de

Siqueira na Comissão de Assuntos Previdenciários dessa entidade (Requerimento nº

5.212/2013, do deputado Sebastião Costa).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2013

ATAS

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Zé Maia

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Registro de presença - Palavras do presidente - Palavras do vice-governador

do Estado - Exibição de vídeo - Entrega do relatório de sugestões - Exibição de vídeo

- Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras do Sr. André Abreu Reis

- Palavras  da Sra. Maria de Fátima Junho Anastasia - Palavras do deputado André

Quintão - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à abertura do calendário de atividades

de Monitoramento  de  Políticas  Públicas de 2013,  que contempla  a execução dos

programas e ações previstas no Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -PPAG

2012-2015 -; à apresentação do site Políticas Públicas ao Seu Alcance, criado pela

Assembleia Legislativa de Minas como ferramenta de aprimoramento do trabalho de

avaliação e fiscalização das políticas públicas estaduais; e à entrega aos presidentes

das comissões permanentes do relatório que sintetiza as sugestões recebidas nos

encontros regionais de prestação de contas, promovidos pela Assembleia Legislativa

de Minas Gerais no primeiro semestre deste ano.

Composição da Mesa

O locutor -Convidamos a compor a Mesa  o Exmo. Sr.  Alberto Pinto Coelho, vice-

governador do Estado; a Exma. Sra. Andréa Abritta Garzon, defensora pública-geral

do Estado; e os Exmos. Srs. deputado André Quintão, presidente da Comissão de

Participação Popular  desta  Casa;  deputado Zé Maia,  presidente  da  Comissão de

Fiscalização Financeira desta Casa; Leonardo Pessoa Paolucci, secretário municipal

de Planejamento,  Orçamento e Informação, representando o prefeito  municipal  de

Belo Horizonte, Marcio Lacerda; e André Abreu Reis, subsecretário de Planejamento,

Orçamento  e  Qualidade  do  Gasto  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e
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Gestão, representando a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Renata

Maria Paes de Vilhena; e a Exma. Sra. Maria de Fátima Junho Anastasia, professora

adjunta  do  Departamento  de  Relações  Internacionais  da  Pontifícia  Universidade

Católica de Minas Gerais.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Fábio Caldeira, ouvidor-geral

do Estado, e André Luiz de Castro Ferreira, assessor chefe de Gestão Estratégica e

Inovação, representando a Secretaria de Estado de Cultura; da Exma. Sra. Nathália

Milagres, assessora de Gestão Estratégica, representando a Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  e  do  Exmo.  Sr.  Agostinho Patrus

Filho, secretário de Turismo.

O locutor -Com a palavra, para seu pronunciamento,  o deputado Dinis Pinheiro,

presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Palavras do Presidente

Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, dileto amigo Alberto Pinto

Coelho, encontramo-nos em sua Casa, onde brilhou e deixou um legado altamente

precioso,  o  planejamento  estratégico.  Isso  é  o  que  nos  dá  luz  e  condições  para

continuarmos  avançando  pela  estrada  da  evolução.  Quero  saudar  a  Exma.  Dra.

Andréa Garzon, defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais. Ela está sempre

presente,  e  estou  muito  grato  por  isso.  Quero  também  saudar  os  Exmos.  Srs.

deputado André Quintão, fraterno amigo e presidente da Comissão de Participação

Popular;  deputado Zé Maia,  presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária; Leonardo Pessoa, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e

Informação,  representando o amigo e prefeito  de Belo Horizonte,  Márcio Lacerda;

André Abreu Reis, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto,

representando  a  secretária  de  Estado,  Planejamento  e  Gestão,  Renata  Vilhena.

Saúdo a Dra. Maria de Fátima Junho Anastasia, professora adjunta do Departamento

de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ela

vem aqui iluminar, sobremaneira, este nosso evento. Saúdo as Sras. deputadas, os

Srs. deputados, as senhoras e os senhores presentes e a imprensa também. Esta é

uma breve saudação.
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Cumpro  um  dever  neste  instante.  Esta  é  a  primeira  oportunidade  depois  do

passamento do fraterno amigo e irmão, deputado José Henrique. Quero deixar aqui

uma palavra  de  gratidão  por  tudo  que  esse  notável  mineiro  fez  por  mim,  pelos

senhores, pelo próximo e pelo semelhante.

Ontem  a  imprensa  me  indagou  sobre  as  atitudes,  as  ações  e  o  trabalho  do

deputado  José  Henrique.  Eu  respondi  que  era  difícil  descrever  em  palavras  a

grandiosidade  que foi  essa criatura  humana chamada  José Henrique.  Ele  foi  um

benfeitor e querido por todos nós. Além disso, sempre foi intransigente na defesa dos

valores, da ética e da correção. Ele teve uma vida voltada para os mais pobres, os

doentes e os enfermos. Cabe a cada um de nós agora absorver essa lição de vida

exemplar e singular, para que possamos lapidar e aperfeiçoar essa nossa caminhada

pela estrada da vida terrena. Amigo e irmão, José Henrique, descanse em paz, e que

todos nós aqui possamos promover esta homenagem e fazer o bem que ele soube,

de forma singular, praticar e vivenciar.

Quero, neste instante, governador Alberto Pinto Coelho, falar sobre a minha alegria.

O destino sempre foi bondoso e sorriu para Dinis Pinheiro, e tive a oportunidade de

sucedê-lo. Por obra das queridas deputadas e deputados, sempre falo: resta a mim

ser um esforçado e empregado dos mineiros, para que esta instituição possa ser, a

cada dia, mais preciosa e virtuosa.

Sinto, com a alma repleta de humildade, que o Parlamento de Minas vive um bom

momento. É gratificante, deputado Adelmo, andar por Minas e por sua terra, Uberaba,

e testemunhar o acolhimento, a ternura e o respeito, não por Dinis Pinheiro, mas por

esta instituição, que tem um papel maravilhoso de melhorar a vida das pessoas. Falo,

deputado Bonifácio Mourão, que a Assembleia de Minas, dentro desse planejamento

estratégico, tem voz, tem vez, tem norte e tem caminho. O governador Alberto Pinto

Coelho teve uma papel fundamental na construção deste momento. Faço questão

que a Assembleia converse com as pessoas, indo ao encontro delas e abraçando as

causas sociais. Espero que, cada dia mais, ela tenha uma legislação de qualidade e

cumpra  com  a  sua  função  fiscalizatória.  Essa  é  a  característica  e  a  marca  do

Parlamento de Minas.

Há  pouco,  um  veículo  de  grande  expressão  do  Rio  Grande  do  Sul  assinalou
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encantamento e respeito por este Parlamento e o considerou o maior parlamento do

Brasil. Isso é algo que recebemos com o coração repleto de satisfação e nos leva a

uma motivação e a uma responsabilidade ainda maiores.

É por isso que hoje estamos tendo a oportunidade de ofertar aos mineiros e às

mineiras  um  momento  muito  bonito,  um  belo  momento  que  demonstra  o  que

pregamos e conquistamos: a democracia participativa. É isso o que cada um de nós

busca. Hoje a Assembleia de Minas está disponibilizando mais um instrumento, mais

uma ferramenta de conversação com o cidadão, perseguindo uma relação pacífica e

consensual. O povo é o nosso patrão. Agora ele terá a oportunidade de acompanhar,

fiscalizar, denunciar, aconselhar e verificar como efetivamente está sendo investido

seu recurso, o recurso público, nas áreas da saúde, da educação, da segurança,

enfim, nas áreas de forma geral. Então, é algo muito belo.

Quero  aproveitar  para  parabenizar  a  Mesa  da  Assembleia,  os  deputados  e  as

deputadas  e  externar  o  orgulho  que sinto  ao  celebrar  este  momento  pioneiro  no

âmbito dos legislativos estaduais. É isso o que nos dá alegria, força e ânimo para

continuarmos  trabalhando  e  procurando  fazer  o  melhor  para  Minas  e  para  os

mineiros. Então, deixo um abraço especial a todos que aqui se encontram, visitantes,

palestrantes, corpo técnico da Assembleia, que é primoroso, esmerado e altamente

qualificado, que realmente nos enche de alegria.

Lançamos agora o site de acompanhamento das políticas públicas, um belíssimo

momento  para  o  cidadão  acompanhar  de  perto,  de  verdade,  como  está  sendo

investido o recurso público no Estado de Minas Gerais. Um grande abraço a todos.

Boa tarde às senhoras e aos senhores.  Governador  Alberto Pinto Coelho,  é com

muita alegria que a Casa do Povo o recebe nesta oportunidade.

Palavras do Vice-Governador do Estado

Cumprimento  o  caríssimo  deputado  estadual  Dinis  Pinheiro,  fraterno  amigo,

eminente presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.  Nesta

oportunidade,  quero  consignar  que  V.  Exa.  conduz os  destinos  deste  Poder  com

muita  competência,  diria,  sapiência  e  visão política.  Cumprimento  também a Sra.

Andréa  Abritta  Garzon,  defensora  pública-geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  o

deputado André  Quintão,  dileto  amigo e  presidente  da  Comissão de Participação
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Popular,  e  o  querido  amigo  deputado  Zé  Maia,  presidente  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, em cujas pessoas estendo os cumprimentos

aos demais deputados e às deputadas que compõem o Parlamento mineiro; o Sr.

Leonardo  Pessoa  Paolucci,  secretário  municipal  de  Planejamento,  Orçamento  e

Informação, representando o prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda; os colegas

de  governo,  Sr.  André  Abreu  Reis,  subsecretário  de  Planejamento,  Orçamento  e

Qualidade  do  Gasto,  representando  a  secretária  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão, Renata Maria Paes de Vilhena; o ouvidor-geral do Estado, Fábio Caldeira; e

a Dra. Maria de Fátima Junho Anastasia, professora adjunta do Departamento de

Relações Internacionais  da Pontifícia  Universidade Católica de Minas Gerais,  cuja

presença enalteço.

É com imensa satisfação que recebi o convite para estar aqui ao ensejo de uma

nova conquista  do Parlamento mineiro,  que é  o  avanço das  políticas  públicas  no

nosso  estado.  Caro  Presidente  Dinis  Pinheiro,  depois  de  16  anos  convivendo

diariamente nesta Casa e participando ativamente das atividades, fico muito grato por

poder olhar de fora para dentro, acompanhar e aplaudir o trabalho desenvolvido pela

Assembleia de Minas Gerais,  que está à frente,  com muita competência, atuando

como protagonista em temas relevantes, de interesse coletivo. Isso é reconhecido por

todos os mineiros e mineiras, esse é o papel que esperam desta Casa, que é a voz

do  povo.  Tive  oportunidade  de  participar  da  Mesa  da  Assembleia  como 1º-vice-

presidente  no  mandato  do  presidente  Antônio  Júlio  e  de  ser  o  relator  de  uma

importante conquista para esta Casa: a matéria que, por último, tratou da criação da

Comissão de Participação Popular e do Conselho de Ética, aprovada soberanamente

por este Plenário. Digo isso porque recentemente assistimos à juventude deste país,

jovens  sem  lenço  e  sem  documento,  desempenhar  um  papel  que  acarreta  uma

reflexão muito grande por parte de todos nós, homens públicos. Diria que assistimos

à cidadania virtual contextualizando a cidadania real com muita propriedade. Estamos

diante  de  desafios  e  cabe-nos  buscar  respostas.  Assistimos  à  sociedade  civil

organizada  ser  contemporânea  da  sociedade  civil  mobilizada.  De  tudo  isso  que

acontece e das cobranças recaídas sobre os homens públicos - os políticos - e sobre

as políticas, o que mais me despertou a atenção foi que, em que pese aos desafios,
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também presenciamos o Estado Democrático de Direito assegurado. Mais que isso,

somos  os  destinatários  das  manifestações  feitas  em  praças  públicas,  o  que  nos

tranquiliza em relação à democracia instalada neste país.

A Assembleia de Minas é reconhecida não apenas pelos mineiros e mineiras, mas

pelos brasileiros e brasileiras como Parlamento de vanguarda, porque sempre busca

estar à frente do seu tempo. Além disso, a Casa se consigna em idos tempos, quando

os  constituintes  elaboraram  a  Carta  Magna  do  nosso  Estado  espelhando-se  na

Constituição Brasileira.

Eu diria, de maneira muito competente e com uma visão antecipadora - e aqui está

o líder do governo que teve a responsabilidade de relatar a Constituição Mineira -,

além dos instrumentos regidos pela Constituição Federal, instrumentos próprios de

planejamento,  a  LDO,  a  LOA,  o  planejamento  de  médio  prazo  -  PPAG  -,  foi  de

iniciativa desta Casa, de maneira inédita, a fixação também do PMDI, o planejamento

de longo prazo, instrumento importante para assegurar, independentemente daqueles

que pelas urnas vêm a ter a responsabilidade da gestão do Estado, o cumprimento de

compromissos  fixados  de  maneira  permanente,  como norteadores,  estrelas-guias,

daquilo  que cabe ao Estado buscar  para aprimorar  suas políticas  públicas,  o seu

desenvolvimento econômico e social e a melhoria da qualidade de vida dos mineiros

e mineiras.

De um tempo para cá,  com o  advento do  Plano Real  e  com a estabilidade da

economia,  a  cada dia,  esses  instrumentos de planejamento,  com certeza,  vão se

aprimorando e retratando avanços concernentes entre aquilo que se planeja e aquilo

que se executa, mais próximo, portanto, da realidade. Se a Assembleia é reconhecida

como a Casa das Leis,  que sai à frente, no contexto de um trabalho que, muitas

vezes, a sociedade contemporânea não acompanha de perto. Se antes a riqueza do

debate se fazia neste Plenário, hoje esse debate está ampliado e enriquecido nas

comissões temáticas, com a participação da sociedade como um todo. Os temas são

debatidos de forma mais profunda e com a mais ampla participação.

Quando estava aqui, afirmava - e continuo a afirmar - que nenhuma iniciativa de

projeto de lei que tenha prerrogativa do Poder Executivo, do Ministério Público, do

Poder Judiciário, por melhor que esse projeto seja trabalhado na sua origem, na sua
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postulação inicial, não deixa de ser enriquecido nesta Casa. Sem exceção, todos os

projetos  de  lei  são  enriquecidos  e  retratam  mais  o  contexto  da  realidade

contemporânea, daquilo que a sociedade almeja.

Estar aqui hoje, meu caro presidente Dinis Pinheiro e colegas de parlamento que

aqui estão, é para mim muito gratificante, porque estou vendo aqui mais uma etapa

do aprimoramento dessa missão nobre do parlamento, que é a missão fiscalizadora.

No ensejo  de  aprimorar  a  fiscalização das políticas  públicas,  em realidade o que

estamos  alcançando  com  esse  mecanismo  é  o  próprio  planejamento  estatal.  É,

naturalmente, retratarmos, cada vez mais, a sintonia entre o que planejamos e o que

vamos efetivamente executar.

Portanto, meu caro presidente Dinis Pinheiro; deputado André Quintão, que faz um

trabalho também sem precedentes na Comissão de Participação Popular, da mesma

forma que o deputado Zé Maia - aliás, eles são vitalícios à frente dessas comissões,

uma vitaliciedade renovada pelos seus pares como reconhecimento do trabalho que

fazem e da dimensão desse trabalho nessas duas importantes comissões desta Casa

-, em nome de ambos e do presidente Dinis Pinheiro, quero enaltecer e reconhecer o

importante trabalho do Parlamento mineiro, da Assembleia de Minas, em prol dos

mineiros e das mineiras. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Exibiremos neste instante um vídeo produzido pela TV Assembleia sobre

os encontros regionais de prestação de contas de iniciativa da Assembleia de Minas.

A Assembleia percorreu todas as regiões do Estado entre fevereiro e abril do corrente

ano para apresentar o trabalho desenvolvido pelo Parlamento mineiro nos últimos

dois anos, prestando contas de suas atividades e recebendo sugestões dos cidadãos

do Estado para a agenda da Assembleia no biênio 2013-2015.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega do Relatório de Sugestões

O locutor - Neste momento, o Exmo. Sr. deputado Zé Maia, presidente da Comissão

de Fiscalização Financeira da Assembleia de Minas, representando o deputado Dinis

Pinheiro, presidente da Casa, fará a entrega do relatório de sugestões recebidas nos

encontros regionais de prestação de contas referidos nesse vídeo ao deputado André



864
____________________________________________________________________________

Quintão, presidente da Comissão de Participação Popular, representando, neste ato,

todos os presidentes das comissões permanentes da Casa. As sugestões contidas no

relatório servirão de subsídio para a agenda da Assembleia para o biênio 2013-2015.

- Procede-se à entrega do relatório.

O locutor - A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais vem fortalecendo,

ao longo dos anos, sua atuação no acompanhamento das ações governamentais,

abrindo um espaço cada vez maior para a participação dos cidadãos nas audiências

de  monitoramento  de  políticas  públicas.  Para  este  ano,  além  de  reformular  a

organização do monitoramento, a Assembleia de Minas tem a satisfação de lançar o

site Políticas Públicas ao Seu Alcance, uma nova ferramenta a serviço da avaliação e

fiscalização  das  políticas  públicas  estaduais,  disponibilizando  informações  de

qualidade para o trabalho dos deputados e das comissões e para a toda sociedade

mineira.

Exibição de Vídeo

O locutor - Neste momento, exibiremos um vídeo de apresentação apresentação do

site Políticas Públicas ao Seu Alcance.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O  presidente  (deputado  Zé  Maia)  -Muito  boa  tarde.  Daremos  início  agora  às

exposições previstas para o período da tarde. Esclarecemos que ao final abriremos

espaço  para  debate,  com  questões  dirigidas  aos  expositores.  Para  melhor

organizarmos este momento, ainda durante as falas dos expositores os participantes

poderão  encaminhar  suas  questões  por  escrito,  no  formulário  próprio  que  será

distribuído pela equipe de apoio. Os que desejarem fazer sua intervenção oralmente

devem especificar isso no formulário, devendo, para registro, entregar o conteúdo da

intervenção  também  por  escrito.  Informamos  que  os  telespectadores  da  TV

Assembleia  também  poderão  participar.  Basta  acessar  o  portal  da  Assembleia  -

www.almg.gov.br -, clicar sobre o botão Participe Agora e preencher o formulário de

participação.

A Assembleia  Legislativa  convida  a  todos  para  o  ciclo  de  debates  10  Anos  da

Comissão de Participação Popular, a ser realizado na próxima semana, nos dias 29 e
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30 de agosto, neste Plenário. As informações sobre a programação e as inscrições

podem ser obtidas no portal da Assembleia www.almg.gov.br. Esse convite também

está na antessala do Plenário, à disposição de todos. Por esse convite percebe-se o

alto  nível  do  debate  que  se  dará,  com  a  presença  da  UFMG,  da  PUC,  de

universidades da Espanha e da França, entre outras. Será um ciclo de debates de

alto nível, presidido pelo presidente Dinis Pinheiro e pelo deputado André Quintão,

presidente da Comissão de Participação Popular.

Informamos que foi entregue aos presentes e está disponível na antessala deste

Plenário a cartilha que trata do ciclo de planejamento e orçamento em Minas Gerais.

A  cartilha  foi  elaborada  pela  Assembleia  de  Minas  como  mais  um  recurso  de

informação  para  fomentar  a  participação  do  cidadão  neste  processo  de

monitoramento de políticas públicas e na tramitação das leis do plano plurianual e do

orçamento anual do Estado.

A Assembleia Legislativa informa a todos que o calendário de monitoramento de

políticas públicas continua nas próximas semanas, com audiências públicas sempre

às terças-feiras e quartas-feiras, no Auditório desta Casa. Nessas audiências serão

debatidas  diversas  temáticas  das  políticas  públicas,  bem  como  a  execução  dos

programas  e  ações  que  as  viabilizam.  Na  próxima  semana,  teremos  a  seguinte

agenda: terça-feira, dia 27 de agosto, às 9h30min, audiência pública que irá debater

as  políticas  públicas  de  meio  ambiente  e saneamento;  e  às  14h30min,  audiência

pública que irá debater política pública de assistência social; quarta-feira, dia 28 de

agosto, às 9h30min, audiência pública que irá debater as políticas de administração

pública e finanças públicas;  e,  às 14h30min, audiência pública que irá debater as

políticas de trabalho, emprego e renda. A agenda completa das audiências públicas

de monitoramento de políticas públicas de 2013 está disponível na página do evento

no portal da Assembleia www.almg.gov.br.

Palavras do Sr. André Abreu Reis

Boa tarde. Sr. Presidente, tomei a liberdade de trazer alguns temas para falarmos

um pouco e também comemorarmos os 10 anos dessa parceria  da  Casa com o

governo de Minas Gerais na produção deste evento e de outros em torno da revisão e

elaboração do plano plurianual. Antes de falar um pouco sobre a execução de 2013,
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quero lembrar o que construímos juntos nessa parceria entre o Poder Executivo de

Minas Gerais,  a Assembleia  Legislativa  e a sociedade civil.  Sobre esse processo

construído por esta Casa junto à Comissão de Participação Popular e à presidência

da Casa, particularmente quero dizer que não conheço outro tão maduro e tão bem

consolidado.  O  cenário  que  tínhamos  inicialmente,  há  10  anos,  no  contexto  do

planejamento e da estruturação das documentações do planejamento, da edição do

plano plurianual, que sempre acompanhamos, do PMDI e da lei orçamentária anual,

apresentava alguns desafios de ordem normativa. Basicamente ele se centrava no

fato de a Constituição nunca ter sido regulamentada. Dessa forma, sobrou um espaço

vazio, pois não sabíamos qual seria o conteúdo que deveriam ter esses planos nem

qual era a estrutura do PPA. Agora vamos monitorar isso nos grupos temáticos, ou

seja, definir qual deverá ser o conteúdo de cada um desses documentos.

Já houve 11 projetos de lei complementar federal que determinariam qual deveria

ser o conteúdo dessas matérias, mas nenhum deles foi aprovado até hoje. Então

existe  um  vácuo  normativo  e  um  vácuo  metodológico  para  lidarmos  com  essas

questões. Assim foi o espaço ocupado por essa parceria entre o Poder Executivo e o

Poder Legislativo na elaboração desses documentos que trouxe esse formato que

conhecemos hoje. Com ela conseguimos esse espaço de podermos acompanhar, de

forma regionalizada, toda a execução física e financeira e todo o escopo das políticas

públicas por via desses planos, conforme conhecemos.

Sobre a determinação da estratégia a longo prazo, em Minas Gerais há o PMDI,

que é diferente do dos demais estados. A construção desse plano determina o que

nos espera, o que gostaríamos de ter daqui a 20 anos e quais estratégias vamos

construir  para  chegarmos  a  esse  lugar  que  desenhamos.  E,  a  partir  dessa

determinação, o plano plurianual vem com a carteira das políticas que são os meios

que nos levarão a esse lugar daqui a 20 anos. Esse alinhamento, essa costura que foi

construída é intensamente debatida até hoje.  A cada momento de monitoramento,

avaliação e revisão, debatemos novamente essas questões afetas ao alinhamento

dos planos e do orçamento. Anteriormente esse ponto foi atacado, mas foi construído

e intensamente discutido aqui.

De ordem constitucional, tínhamos outros desafios, pensando no Poder Executivo
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do lado de lá, pois tínhamos uma agenda incompleta de estruturação do orçamento,

do programa. Desde 1960 esse orçamento era uma linha contábil que tinha código de

programa,  código  de ação,  mas,  por  trás  desses  códigos,  desses elementos  não

havia um sentido maior, que seria a construção de uma política pública. Mas isso foi

bastante fortalecido, e hoje se consegue uma boa documentação, que está por trás

de cada política que está sendo estruturada no Estado.

Sobre a falta de alinhamento desses documentos,  a Constituição trouxe o PPA,

mas,  no  capítulo  que  trata  da  sua  elaboração,  ela  não  trata  da  revisão  e  do

acompanhamento de forma clara. Então, trazer esse ciclo de planejamento para a

ordem do PPA e do orçamento foi algo que antecipamos e que nos facilitou a prestar

informações acerca da execução das políticas públicas, quando veio a lei de acesso à

informação, pois estávamos muito bem-estruturados.

Havia pouca experiência acumulada na gestão dos planos. Elaborávamos o plano

plurianual, que ficava congelado no tempo pelo fato de não fazermos revisão aqui na

Casa. E essa revisão, feita com participação popular nos últimos 10 anos, perdeu um

pouco  o  sentido  no  segundo ano  de  execução.  Havia  um  descolamento,  e  a  lei

orçamentária  ficava  bastante  empoderada,  bem  mais  do  que  deveria,  dentro  da

sistemática  geral  dos  planos.  Havia  também  a  baixa  capacidade  institucional  do

Poder  Executivo  de  construir  bons  mecanismos  e  rotinas  de  acompanhamento  e

monitoramento dessas políticas públicas.

De 2003 até agora, o primeiro plano foi 2004-2007. Por iniciativa da Comissão de

Participação Popular da Casa, esse processo de debate e a elaboração do plano

foram  iniciados.  E  posteriormente,  anos  depois,  iniciou-se  o  processo  de

monitoramento. Essa demanda surgiu pelo fato de no momento da revisão do plano

faltarem  informações  tanto  para  nós,  nos  debates,  como  para  a  sociedade  civil

organizada acerca de computar a execução dessas ações para as quais eles estão

debatendo as alterações para o próximo ano. Isso é como se queimássemos um

pouco  as  etapas.  Esse processo  de  monitoramento  é  um  filhote  desse  processo

maior  de interlocução com a sociedade civil,  que a Assembleia  vem fazendo nos

últimos 10 anos.

E todo esse debate  e  essa necessidade de se  comunicar  de  forma mais  clara
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acerca  dos  documentos  fez  com  que  evoluíssemos  metodologicamente.

Conseguimos fazer uma tradução melhor da estrutura desse plano. E conseguimos

colocar, para cada etapa de planejamento, monitoramento, revisão e avaliação, uma

mesma estrutura para que todos pudessem reconhecer e identificar com facilidade de

qual política estão tratando. Essa estrutura foi intensamente debatida nesta Casa e

houve participação de todo cidadão que esteve presente durante esse tempo.

Dentro dessa construção, entra um dos filhos desse processo dos últimos 10 anos,

essa estrutura que já conhecemos, já trouxemos aqui, que é esse PMDI. Ele desenha

o horizonte dos resultados que esperamos para os  próximos 20 anos em termos

quantitativos, identificado por indicadores, onde esperamos chegar na área da saúde

e da educação. E, sobre a carteira de políticas públicas, ela é estruturada no âmbito

do plano plurianual, que vamos monitorar aqui hoje. A partir de hoje esses eventos

vão durar uma temporada por cada área temática.

Quando essa sistemática de planos de médio e longo prazos está bem estruturada,

o orçamento, merecidamente, perde sua relevância, porque o escopo de tudo o que

se vai fazer já foi definido em um debate sobre a estruturação das políticas públicas,

que é anterior. Assim, conseguimos relegar o orçamento a uma posição de somente

detalhar valores daquilo que definimos, nos planos anteriores, que iríamos fazer. Ou

seja, no momento de discussão do orçamento, conseguimos discutir apenas quais

serão  as  fontes  de  financiamento  e  quais  as  despesas  que  detalharemos  para

executar as políticas públicas que definimos no âmbito do plano plurianual. Isso não é

pouca  coisa,  porque  na  discussão  orçamentária  não  conseguimos  discutir  com

profundidade o escopo e a composição das políticas públicas. Isso ocorre em outro

momento,  quando  da  discussão  do  plano  plurianual  e  do  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI.  Com  isso  bem  costurado  e  alinhado,

conseguimos ter um debate mais tranquilo quando falamos de orçamento.

Depois  da  construção  de  um  plano  de  longo  prazo  que  o  Poder  Executivo

encaminha para debate nesta Casa -o plano plurianual, elaborado e construído em

parceria  com  a  sociedade  civil,  assim  como a  lei  orçamentária  -,  nosso  papel  é

pactuar com cada agente de governo como executar tudo o que foi determinado e

construído na Casa. Chegamos ao ponto de determinar os compromissos de cada
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equipe de trabalho frente a tudo o que foi discutido aqui e está sendo monitorado. Ou

seja, cada uma dessas ações tem os seus responsáveis -dentro de cada secretaria,

identifica-se a equipe responsável por cada uma delas. Por meio de um instrumento

de gestão, conseguimos fazer esse alinhamento, que também é um produto e um

filho dessa evolução.

Vejamos o  que se faz para o fortalecimento  desse plano plurianual,  que,  como

como o próprio nome diz, determina metas físicas e financeiras para vários anos -no

caso, quatro. Primeiro, a adoção de um estratégia para lidar com esse plano de forma

deslizante. O que seria isso? Sempre trabalho com quatro anos, independentemente

da vigência do plano. Não que eu determine as obrigações do próximo governador

em seu segundo ano de governo, mas, internamente, consigo estruturar a visão da

execução daquelas políticas públicas sem perder nem um ano de horizonte. Soaria

estranho  se,  a  cada  ano  em  que  executo  um  plano,  eu  perdesse  um  ano  de

planejamento,  como se  aquela  política  não  existisse  mais.  Assim,  toda  vez  que

trazemos o debate para cá, estamos sempre travando uma discussão de quatro anos

de  execução  de  políticas  públicas.  No  início,  discutimos  muito  aqui  sobre  como

seriam apresentadas essas metas físicas -se para cada ano, se em conjunto. Mas,

como eu disse inicialmente, essa estrutura foi concebida e definida pelo governo e

pela  Assembleia  Legislativa  para  esse  período,  mesmo  porque  não  está

predeterminado como isso deveria ser estruturado.

Hoje, estamos abrindo um processo de monitoramento pela Casa, mas, antes de

chegar  aqui,  esse  processo  ocorre  dentro  do  Poder  Executivo,  conduzido

basicamente por duas estruturas na Secretaria  de Planejamento, que articula com

todos os órgãos de governo o acompanhamento dessas políticas. Hoje, temos em

torno de 320 programas e 1.300 ações sendo executadas, sendo que bimestralmente

prestamos informações e divulgamos a execução física e financeira. Isso já acontece

há  longos  anos,  e  desconheço  outra  experiência  em  que  se  consiga  tão

tempestivamente  prestar  informações  de  100%  dos  programas  que  estão  sendo

executados pelo Estado.

Para além dessa estrutura e após esse trabalho realizado pela estrutura do Poder

Executivo, que faz o acompanhamento junto aos órgãos e entidades, são divulgados
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esses relatórios, que são insumo para este debate nesta Casa. Aliás, durante todo o

período de divulgação, esses relatórios já servem ao consumo da sociedade civil,

para  que  ela  possa  participar  do  debate  que  aqui  se  trava  nas  audiências  de

monitoramento e de revisão.

Após  esses  dois  momentos,  chega-se  ao  ponto  em  que estamos  hoje,  quando

podemos discutir a execução orçamentária desses projetos em cada um dos grupos

temáticos -e penso que cada responsável, em cada um dos grupos, poderá falar com

muito mais propriedade do que eu a respeito -, a partir dessa estruturação.

A letra  está  pequena,  mas basicamente estou falando do que está  planejado e

executado de metas físicas e financeiras para cada uma das regiões do Estado. Para

nós é um fator fundamental conseguir estruturar essas entregas de políticas públicas

em cada uma das regiões de planejamento do Estado. Os relatórios são publicados

nesse formato e servem de insumo a esse processo. Orgulhamo-nos muito deles,

porque foi um processo de construção bastante complicado, pois existem diversos

desafios  técnicos por  trás  da  construção de informações  dessa natureza  para  se

conseguir estruturar com clareza a saúde e a educação. De todo o dinheiro que está

sendo gasto por ano na educação, é preciso saber distribuir R$8.000.000.000,00 no

mapa do Estado. Existem desafios técnicos por trás que vimos rompendo ano a ano,

um a um, para conseguirmos prestar informações de qualidade.

O relatório institucional de monitoramento é divulgado bimestralmente, com seus

dois subprodutos: o relatório dos programas estruturadores, que é o foco fundamental

desta audiência de monitoramento, referente aos programas estratégicos do governo;

e o relatório  institucional dos programas sociais,  que é um extrato desse primeiro

relatório, tratando somente das políticas públicas e sociais do Estado. Para os anos

anteriores e para o exercício corrente, podem ser encontradas informações dessa

execução no site da Secretaria de Planejamento.

No  final,  trarei  uma  provocação  a  esse  respeito.  Há  documento  publicado  da

avaliação do plano, que é um instrumento que precisamos consumir melhor, nós, do

Poder Executivo, sociedade civil e Assembleia, em que identifico, por exemplo: para o

exercício de 2012, em 15 de junho divulgamos tudo que foi executado em 2012, com

todos os principais resultados entregues para cada um dos programas elencados,
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resultado a resultado, e todos os indicadores que monitoram os seus resultados, com

identificação  básica  de  quais  seriam  os  seus  compromissos  e  objetivos.  Então

existem ali elementos fundamentais para subsidiar um debate de alteração do plano e

para  promover  incrementos  ou  exclusões  de  ações  que  não  apresentam  os

resultados desejados.

A  partir  do  documento  de  avaliação  e  das  informações  geradas,  que  são

informações que alimentarão o portal de políticas públicas, consigo enxergar e montar

mapas dessa natureza. Estou tratando de renda per capita - a letra está miúda. Há

uma distribuição que mostra quais são os nossos maiores problemas de renda no

Estado, e consigo, por exemplo, obter o gasto per capita em educação e ver que, mal

ou bem, temos feito um bom trabalho, pelo menos do ponto de vista de distribuição.

Independente  de  conseguir  observar  quais  são os resultados  efetivos  da  política,

antes de verificar qualquer coisa a respeito de indicadores da política do ponto de

vista da execução da despesa, consigo ver que tenho um bom indicativo, e estou

conseguindo deslocar a despesa, do ponto de vista  per capita, para as áreas mais

necessitadas.

Sr.  Presidente,  todo  ano  eu  passo  um  aperto  com  esse  mapa,  porque  vejo  o

Triângulo, terra de V. Exa., clarinho. Mas, pelo mapa anterior, podemos ver que, do

ponto de vista de renda per capita, a região está muito bem atendida; então, estamos

fazendo um bom trabalho, transferindo renda para o restante do Estado.

Para que este plano não se perca no tempo e se passe um ano, imaginando o

primeiro ano de um governo -vamos pensar no caso do governador do Estado -, e

para  que  esse  plano  não  perca  o  sentido,  foi  muito  importante  a  inclusão  da

possibilidade de se fazer a revisão anual do plano, porque isso dá mais credibilidade

e  maior  aderência  ao  planejamento  do  Estado,  na  medida  em  que,  anualmente,

podemos  rediscutir,  recalibrar  metas  e  fazer  alterações  marginais  no  plano.  Isso

aumenta a aderência e possibilita que o próprio monitoramento seja mais efetivo,

porque se consegue produzir  resultado de forma mais rápida.  Em poucos meses,

provavelmente em novembro, nesta Casa, deverá haver nova audiência de revisão do

plano,  para  que  possamos  fazer  alterações  que  considerarem  necessárias  para

melhor execução das políticas públicas.
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O que tenho de principais resultados destes últimos 10 anos no que se refere aos

produtos  gerados  desse  nosso  relacionamento?  Sobre  transparência,  é

impressionante  o  que  já  conseguimos  gerar  de  quantidade  e  qualidade  de

documentos  nos  últimos  anos,  para  que  possamos  ter  uma discussão bem mais

qualificada hoje.

Desde o processo de elaboração, conseguimos relatórios detalhados para que cada

um  saiba  o  que  está  sendo  entregue  em  cada  região,  durante  a  execução,  no

monitoramento,  o  que  conseguimos  entregar  em  uma  região  e  em  outra,  qual

programa está atrasado e qual não está. O Poder Executivo divulga as informações e

vem para cá prestar explicações dos atrasos e do que está mais adiantado. Durante a

avaliação,  conseguimos apurar  se  essas  políticas  públicas geraram os resultados

esperados e verificar se alcançamos o que foi inicialmente pactuado na etapa de

elaboração e de revisão do plano.

Fundamentalmente,  o  resultado  mais  importante  de  todos  é  a  inclusão  da

participação social nesse processo, com a realização de audiências na capital e no

interior, ampliando o debate dessa carteira e tornando o plano bem mais palatável,

através  de  um  trabalho  importantíssimo  do  corpo  técnico  desta  Casa,  que  faz

capacitações.  Eventualmente  o  Poder  Executivo  também  participa,  transformando

essa linguagem de execução orçamentária e de plano, que é árida, numa linguagem

que possa ser consumida com maior facilidade e frequência pela sociedade civil, que

se apropriou  muito dessas informações.  Diversos atores com os quais  venho me

encontrando nos últimos anos discutem conosco de igual para igual, conhecem de

fato  a  execução  detalhada  do  plano  e  das  ações  e  conseguem  fazer  um

acompanhamento efetivo do que o Estado vem fazendo.

Desafio todo o mundo a pesquisar, a olhar no Brasil afora e verificar quem está

também construindo esse trabalho de divulgação periódica como o Estado de Minas

Gerais.  Em uma parceria como essa é que se consegue incluir  a  sociedade civil

nesse  debate.  Há  raríssimas  experiências  em  que  conseguimos  um  trabalho  tão

longo e tão robusto como o construído por esta Casa.

No  monitoramento  e  na  avaliação,  temos  essas  interfaces  de  elemento  e

participação, dado que, na avaliação, também esses documentos divulgados servem
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de  subsídios.  Mais  à  frente,  em  novembro,  quando  novamente  debateremos,  os

documentos de avaliação poderão servir de subsídios para discutir se esse programa

deve  ser  cortado,  se  se  devem  acrescer  valores,  se  ele  teve  ou  não  o  impacto

esperado. Poderemos ainda discutir por que não está gerando impactos. Essa é uma

possibilidade de fomentar o debate. A princípio, parece pouca coisa. Falamos dessa

questão da informação e  da transparência,  mas construir  elementos detalhados a

respeito da execução das políticas públicas, dessas 1.300 ações, com a periodicidade

que  conseguimos,  é  um  trabalho  muito  duro  de  todo  o  corpo  técnico  do  Poder

Executivo,  ao  qual  agradeço  muito  em  todos  os  momentos  em  que  fazemos

encontros,  quando  debatemos  sobre  monitoramento,  avaliação  e  elaboração  do

plano. Esse é um trabalho e um esforço enormes de toda equipe do governo, que tem

de parar em determinado momento e prestar essas informações.

Entre os desafios que sobram para refletirmos está o aprofundamento da estratégia

de regionalização do planejamento. Temos construído - mostrei diversos relatórios a

respeito  de  planejamento  -  esses  mapas.  Há  informação  qualificada.  Gastamos

muitos anos para conseguir informações qualificadas nessas intervenções regionais

do Estado. Está na hora de termos um uso melhor dessas informações e trabalhar

nesta Casa e no Poder Executivo com as informações de regionalização.

Outro desafio é melhorar a utilização de informações da avaliação, que é também

um esforço grande que fazemos na divulgação dos relatórios de avaliação do plano.

Então, há boas informações, qualificadas, para discutirmos no momento da revisão.

Um outro desafio é integrar as informações de execução das políticas públicas dos

diversos sistemas corporativos -  esse é um “para-casa” nosso.  Para ser bastante

específico em relação a isso, o que está por trás desse item é minimizar os esforços

de monitoramento do gestor, conectando sistemas informatizados, para que ele possa

saber,  por  exemplo,  a  etapa  do  processo  licitatório  de  uma  ação  que  será

apresentada aqui  com a conexão de instrumentos e dos sistemas informatizados.

Isso minimiza o custo informacional,  dado que existe um sistema corporativo que

toma conta de tudo que está acontecendo com o projeto. Então temos de conectar

essas informações para conseguirmos informações mais precisas e tempestivas da

execução das políticas.
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Lidar  com a  redução de  margem de  discricionariedade dos  recursos  estaduais.

Esse é um desafio que não é do governo de Minas Gerais, mas do País. Tanto o

governo federal como os demais estados e municípios passam por esse desafio, ou

seja, tentam lidar com essa margem de discricionariedade de recursos. O que estou

dizendo é que, no âmbito do orçamento do Estado, o engessamento dos recursos é

enorme, porque nós mesmos o criamos. Não há nenhuma dificuldade nisso, porque

boa  parte  das  políticas  públicas  que  executamos  são  intensivas  em  pessoal.  Se

pensarmos em saúde, segurança e educação, temos uma folha grande. O Estado é

intensivo prestador  de serviços,  e é natural  que seja assim; por isso nos sobram

poucos  recursos  para  podermos  ter  novas  ideias  e  iniciativas.  O  custo  de

oportunidade, associado a cada R$1,00 do que nos sobra, é altíssimo, porque temos

obrigações constitucionais a prestar em cada uma dessas áreas de políticas públicas,

o  que  torna  o  orçamento  bastante  rígido;  por  isso  temos  de  lidar  com  isso

anualmente.  Temos  as  despesas  do  presente  e,  principalmente  porque  são

importantes, aquelas do passado que trazemos para hoje. Por exemplo, o gasto com

inativo e com juros da dívida. Hoje esses gastos são elevados, foram naturais de um

processo histórico do Estado e hoje ocupam grande parte da agenda orçamentária.

Tentar aumentar o consumo dessa informação e disponibilizá-la é um desafio nosso

e desta Casa na inauguração desse portal. Fazer com que as pessoas consumam

essas informações é fundamental, porque ali encontramos o produto de um trabalho

importante e informações riquíssimas que demandaram um esforço técnico grande do

próprio Estado em fomentar o debate e esclarecer o que está sendo executado nas

políticas públicas.

Qualificar, a cada rodada do ciclo, a carteira de políticas públicas do Estado, que é

o que estamos fazendo aqui. Com a inauguração desse processo, estamos abrindo o

debate  para  que  o  gestor  tenha  oportunidade  de  discutir  com os  deputados  e  a

sociedade civil o que está ruim na execução, o que dá para melhorar e o que pode

ser trocado. Esse espaço está aberto para iniciativas dessa natureza.

Basicamente é  isso que queria dizer.  Farei  apenas um rápido cenário  de 2013,

apontando em que ponto estamos e o que nos espera este ano. A execução geral dos

projetos  estruturadores -  falarei  de  forma genérica,  porque isso  será  debatido  de
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forma mais expressiva nos grupos - está em torno de 48% até o presente momento.

Ela apresenta uma curva ascendente ao longo do ano, como boa parte da execução

de políticas públicas, tendo em vista que grande parte depende de processo licitatório

e tem uma curva ascendente no tempo ao longo do ano, ou seja, gasto três, quatro,

às vezes, cinco meses licitando, principalmente projetos de infraestrutura. Então a

tendência é essa execução se acelerar até o final do ano.

Foram executados mais de R$2.000.000.000,00 de investimentos no Estado até o

presente momento. E há expectativa de executarmos mais R$3.000.000.000,00 em

investimentos até o final do ano, principalmente em infraestrutura. Dentro dessa área,

congregam  investimentos  na  área  de  saúde,  educação,  segurança  e,

fundamentalmente, infraestrutura no Estado. É preciso ver se rompemos esse ciclo

de baixo crescimento que nos espera neste e no próximo ano.

Neste ano, como nos demais, estamos vivendo esses dilemas e fomentando os

debates  no  plano  nacional,  para  ver  se  decidimos  a  questão  orçamentária,

principalmente no que tange às discussões acerca da dívida do Estado. Frente a esse

passado que se arrasta e compromete boa parte dos nossos recursos públicos, o que

dificulta a entrada de novas ações nesse debate na Casa por  via das audiências

públicas, esse espaço de intervenção é mínimo e tem-se tornado cada vez menor

frente ao crescimento dessas despesas obrigatórias. Alguns cenários surgem para

podermos rediscutir essas despesas, mas são poucos e feitos por meio de pequenas

janelas.  Todos  os  estados  estão  caminhando  conosco  nesse  debate,  fazendo  a

rediscussão da dívida do Estado. Neste ano pagaremos de dívida o que faremos de

investimento, algo em torno de R$6.000.000.000,00, um volume bastante expressivo.

É  uma  parte  da  despesa  rígida,  a  qual  temos  condições  de  renegociar,

diferentemente  das  despesas  de  inativos  do  Estado,  que  hoje  ocupam

R$9.000.000.000,00. Temos outra forma de lidar com isso, então temos de pensar

que, antes de começar a trabalhar, esse é um dado importante. Como esse é um

elemento do qual  não temos muita gestão, é um desafio que se coloca de forma

permanente. Devemos lidar com despesas dessa natureza para podermos construir

espaços para as inovações.

Então,  é  um  desafio  que  se  coloca  de  forma  permanente  para  lidarmos  com
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despesas dessa natureza e construirmos espaços para as inovações. Tendo em vista

essa baixíssima descrição, sobra para todos,  para o Poder  Executivo e para nós.

Assim  temos  de  pensar  em  criatividade,  no  que  podemos  produzir  com  maior

qualidade com os recursos disponíveis.  Precisamos ser cada vez mais produtivos,

porque o acesso a esses recursos está cada vez menor, o acesso a essa margem é

menor ano a ano. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Agradecemos ao subsecretário André Abreu Reis e a toda a equipe

do Executivo a parceria de mais de 10 anos. É importante destacar a boa vontade do

Executivo de sempre vir a esta Casa e ir conosco ao interior, às várias regiões de

Minas  Gerais,  fazendo  esse  debate  do  PPAG  e  da  participação  popular.  A

participação do governo do Estado foi fundamental para o êxito desse programa.

Palavras da Sra. Maria de Fátima Junho Anastasia

Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui mais

uma vez participando de debates e discussões nesta Casa. É um prazer estar aqui,

pois venho acompanhando, como analista e pesquisadora, as atividades desta Casa

há mais de duas décadas. Fico muito contente em poder participar de um evento

como  este,  em  que  a  Casa  coloca  à  disposição  do  cidadão  de  Minas  Gerais

informações, dados, indicadores e análises do desenvolvimento das políticas públicas

no Estado.

Tentarei ser breve, embora isso não seja do meu feitio, e vocês podem me chamar

a atenção se eu começar  a falar  demais. Irei  me basear em um artigo de minha

autoria e da Profa. Magna Inácio, da UFMG, intitulado Democracia, Poder Legislativo,

interesses e capacidades.  Vou me basear no argumento central desse artigo, mas

farei algumas considerações a respeito desta Casa especificamente e de toda sua

trajetória  de  desenvolvimento  institucional.  E  abordarei  o  significado disso  para  a

democracia, não apenas do Estado de Minas Gerais, mas também brasileira.

Começaria com a seguinte pergunta: por meio de que instrumentos seria possível

aumentar as chances de os nossos representantes eleitos efetivamente entregarem

aos cidadãos políticas expressivas do melhor interesse do cidadão? Como aumentar

essas  chances?  Sabemos  que  a  representação  democrática,  na  verdade,  é  uma
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atividade que só se realiza efetivamente se conseguirmos fazer caminharem suas

duas  pernas.  Uma  perna  é  a  da  natureza  responsiva,  da  capacidade  dos

representantes de serem responsivos aos melhores interesses dos cidadãos, o que

obviamente implica desafio nada trivial de saber o que é e onde está esse melhor

interesse; a outra perna é aquela da responsabilidade, de os representantes eleitos

serem responsáveis perante os representados, perante os governados.

Eu me atreveria a dizer que uma hipótese que podemos explorar é a de que as

chances  de  as  ações  dos  nossos  representantes  serem  mais  conducentes  à

produção do melhor interesse dos representados variam inversamente ao grau de

assimetria  informacional  existente  nas  nossas  sociedades  democráticas,  ou  seja,

quanto maior a assimetria informacional existente entre governantes e governados,

entre representantes e representados, menores são as chances de entregarmos aos

cidadãos  políticas  públicas  que  expressem  e  realizem  efetivamente  o  melhor

interesse dos cidadãos. Em primeiro lugar, isso ocorre em virtude das dificuldades,

como falei,  nada triviais de localizar qual  é e onde está esse melhor interesse. É

verdade que as eleições, como sabemos, são sinalizadoras. Ao comparecerem às

urnas, os cidadãos votam e, ao votarem, em certo sentido estão sinalizando sobre as

políticas alocativas que preferem.

Peço  desculpas  por  repetir  um  dos  meus  temas  obsessivos,  ou  seja,  que  a

democracia não é alguma coisa que se realiza e se esgota no momento eleitoral. A

democracia é algo que se exercita nos interstícios entre as eleições, nos contextos

decisórios contínuos que separam uma eleição de outra. Portanto a democracia é

alguma coisa que se exercita por meio da representação política e pela interlocução

entre os processos de representação política parlamentar clássicos e os processos

institucionalizados  de  participação  dos  cidadãos,  de  maneira  que  esses  cidadãos

possam  vocalizar  suas  preferências,  nos  interstícios  eleitorais,  de  forma

institucionalizada. Esses cidadãos, dessa maneira, podem acompanhar, fiscalizar e

monitorar as ações e omissões de seus representantes e de seus governantes.

Parece-me que estamos vivendo na Assembleia o momento de chegarmos mais

próximos de uma Casa que seja capaz de produzir e fiscalizar políticas e de monitorar

governantes e políticas, tendo em vista o norte do melhor interesse dos cidadãos. Até
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onde tenho notícia - me corrijam se eu estiver errada -, isso acontece pela primeira

vez neste país, como gosta de dizer nosso ex-presidente. Nunca se viu coisa igual.

Não tenho conhecimento de outra casa legislativa que disponibilize aos cidadãos um

portal como este que está sendo inaugurado hoje. Efetivamente já passeei por ele,

embora de maneira tímida. Certamente terei sugestões, críticas e comentários a fazer

mais  adiante.  Todavia,  nessa  primeira  passeada,  achei  que  realmente  há  uma

disponibilização de informações, análises, indicadores e dados que são cruciais para

aqueles  que  têm  interesses  e  recursos  para  acompanhar  o  desenvolvimento  da

política pública.

A primeira parte da minha fala é para dar parabéns por mais esse avanço desta

Casa na trajetória de desenvolvimento institucional, que não é nova, que já tem mais

de  duas  décadas.  Venho  acompanhando,  estudando  e  analisando  isso.  É  uma

trajetória  que,  efetivamente,  nos  mostra  ganhos  importantes  nos  processos  de

interlocução dos representantes eleitos desta Casa com o cidadão.

Não poderia deixar de falar sobre a importantíssima e fundamental contribuição dos

técnicos e gestores que aqui  atuam e que têm o papel  crucial,  para fazer  fluir  a

informação, transformar a informação em algo acessível para o cidadão. É um papel

crucial assessorar e dar consultoria aos representantes eleitos no desempenho de

suas funções. Então, realmente acho que demos mais um passo importante nessa

trajetória de desenvolvimento institucional desta Casa. Dito isso, tenho a obrigação de

afirmar que queremos mais. Nós, cidadãos de Minas Gerais e cidadãos brasileiros,

queremos mais. Sabemos que esta Casa pode nos entregar mais.

O que queremos mais? Em primeiro lugar, - e aqui entra o argumento do texto que

é  muito  interessante  -  estou  aqui  numa  Assembleia  Legislativa  de  um  Estado

federativo.  Na  maior  parte  dos  estudos  e  análises  que  temos  sobre  o  Poder

Legislativo do Brasil, e mesmo nas matérias mais jornalísticas, quando se fala em

Poder Legislativo, normalmente, os autores se referem ao Congresso Nacional,  e,

mais habitualmente, exclusivamente à Câmara dos Deputados.

Na verdade,  o Poder  Legislativo  no  Brasil  é  um Poder  complexo,  que envolve,

ademais do Congresso Nacional, as 26 assembleias legislativas estaduais, a Câmara

Legislativa  do  Distrito  Federal  e  as  5.565  câmaras  municipais.  Esse  é  o  Poder



879
____________________________________________________________________________

Legislativo,  que,  no  seu  conjunto,  tem  a  função,  a  atribuição  e  a  obrigação  de

fiscalizar os atos, as omissões e as decisões dos nossos governantes, relativamente

às políticas públicas que estão sendo entregues para os cidadãos.

É interessante notar - e gosto muito de enfatizar esse ponto - que se dermos uma

primeira olhada para a nossa matriz institucional, notaremos que, à primeira vista, ela

dispersa  muito  poderes.  Por  que  dispersa  poderes?  Estamos  sob  uma  república

presidencialista, federalista, com representação proporcional,  bicameral,  e  com um

sistema eleitoral proporcional. Esses são os principais traços que dispersam poderes.

Temos  mecanismos  na  nossa  Constituição  que  garantem  pesos  e  contrapesos

institucionais  entre  os  Poderes  Executivo  e  Legislativo:  checks  and  balances.  E

somos uma Federação.  No entanto,  sabemos também que a combinação que se

instituiu no Brasil entre Poder Executivo e União concentra poderes nas mãos desses

dois atores. Concentra poderes nas mãos do do Poder Executivo e centraliza poderes

nas mãos da União.

Esse é um problema, principalmente na leitura que pode ser feita relativa ao tema

da  simetria  informacional.  Sabemos  que  o  Poder  Executivo  no  País  integra  as

políticas públicas federativamente. As políticas públicas têm seu planejamento -falha-

me a palavra -, sua concepção -obrigada, estou ficando mesmo muito velha - mais no

nível central. No entanto, elas são entregues federativamente, e é preciso contar com

a participação dos estados e dos municípios para a execução dessas políticas.

Sabemos  que os  conselhos  setoriais  de  políticas  públicas  previstos  pela  nossa

Constituição e atuantes são vinculados ao Poder Executivo. Esses conselhos também

estão  organizados  federativamente.  Há  conselhos  da  União,  dos  estados  e  dos

municípios.  No entanto,  sabemos que há muito  a ser  feito  no  que diz respeito à

organização  do  nosso  Poder  Legislativo,  que  envolve  Congresso  Nacional,

assembleias estaduais, câmaras municipais, para que esse Poder, de fato, organize

as capacidades institucionais requeridas ao exercício do que, nesse texto, estamos

chamando de responsabilidades cruzadas. Se as políticas  públicas são entregues

federativamente,  supomos  que  devem  ser  também  monitoradas,  fiscalizadas  e

controladas federativamente. Não cabe a cada nível de governo, no âmbito do Poder

Legislativo, fiscalizar apenas o mesmo nível. Ou seja, as assembleias fiscalizam o
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Poder Executivo Estadual; as câmaras fiscalizam o Poder Executivo Municipal; e o

Congresso Nacional  fiscaliza  o  Poder  Executivo  Federal.  Por  quê? Porque essas

políticas, apesar de serem organizadas muitas vezes intersetorialmente, elas o são

também  federativamente.  Isso  exige  atividades  complexas,  e  não  triviais,  de

organização e de desenvolvimento institucional para o exercício desse monitoramento

e dessa fiscalização.

Ademais - e muito importante para o nosso raciocínio -, as casas legislativas no

Brasil apresentam grandes e importantes variações quanto às suas capacidades de

monitoramento e fiscalização do Poder Executivo e das políticas públicas. Elas nos

apresentam diferentes capacidades de auscultar o cidadão, relativamente aos seus

melhores interesses, onde estão e quais são as ferramentas que temos ou podemos

desenvolver  ou  inventar  para  propiciar  essa  via  de  mão  dupla  da  representação

democrática.  Por  um  lado,  há  a  capacidade  de  os  representantes  ouvirem  e

auscultarem os seus representados e, por outro, há a capacidade de, no âmbito do

Poder  Legislativo,  essas demandas,  essas preferências  e esses interesses serem

traduzidos em políticas que, por sua vez, podem ser traduzidas em resultados.

Temos, então, cidadãos, representantes eleitos e burocracia pública. Há de haver

uma coordenação e uma fiscalização mútua entre os vários atores que, de alguma

forma, entregam e, eventualmente, sofrem os efeitos das políticas públicas que lhes

são entregues. Essa questão me parece importante, porque hoje esta Casa nos dá

mostra de grandes e importantes capacidades institucionais ao nos oferecer um portal

de monitoramento das políticas públicas desenvolvidas no âmbito de Minas Gerais.

Até onde fui capaz de perceber, esse portal é amigável, permite efetivamente aos

cidadãos navegar com certo conforto e obter informações relevantes sobre o que se

faz, o que não se faz e o que se deveria fazer relativamente à entrega das políticas

públicas. Há muita expertise nessa área. O desafio que fica a esta Casa é percorrer a

trajetória que já tem sido percorrida relativamente a outras iniciativas importantes de

desenvolvimento institucional, como ocorreu por exemplo com o esforço de difusão e

indução de escolas do Legislativo pelo País afora. Esta foi a primeira Assembleia a

criar uma Escola do Legislativo -e, se não me falha a memória, anteriormente até à

Câmara dos Deputados. Correto, Alaor? Correto. Parabenizo esta Casa, na pessoa
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do nosso querido Alaor, que fez e continua fazendo um trabalho importante. Ademais,

esta Assembleia tem tido sucesso em processos de indução e difusão de inovações

institucionais  fundamentais  de  interlocução  com  o  cidadão.  O  primeiro  seminário

legislativo realizado aqui, cujo tema foi a educação, ocorreu no início da década de

1990 - salvo engano em 1991. Portanto são mais de duas décadas de um processo

contínuo e,  cada vez mais,  aperfeiçoado de  interlocução  com a  sociedade.  Essa

interlocução tem resultado em produção legislativa. Muitas vezes, ao analisarem a

produção da Assembleia, as pessoas fazem críticas dizendo que o montante dessa

produção não  expressa a  interlocução.  Para  mim,  essa análise  não  é  totalmente

correta,  porque  o  que  interessa  não  é  o  quanto  uma lei  representa  no  conjunto

enorme de leis, e sim a sua importância para o cidadão. Às vezes vale mais uma lei

do que mil, 2 mil, 3 mil leis. Quero saber exatamente a capacidade que uma lei que

conta com a participação dos cidadãos tem de carregar efetivamente e realizar ou

pelo menos aproximar a representação do melhor interesse desses cidadãos. Então,

como disse o meu colega Manoel,  podemos considerar esta Assembleia um caso

exemplar, distinto, do ponto de vista metodológico, das várias outras casas que, com

avanço,  recuo,  dificuldade  e  progresso,  também  têm  dado  sua  contribuição  ao

exercício da representação no País. Quando digo que queremos mais, na verdade,

solicitamos que esta Casa cumpra a sua responsabilidade de fazer com que todas as

ferramentas  de  monitoramento,  acompanhamento  e  fiscalização  -não  apenas

orçamentária e financeira -das políticas públicas permitam que elas sejam de fato

inclusivas.

O que são políticas  inclusivas? Citarei  dois  autores  importantes:  Acemoglu,  um

economista turco, e Robinson. Políticas inclusivas são aquelas capazes de traduzir os

benefícios  do  crescimento  econômico em prosperidade para  o  cidadão,  em  bem-

estar; que são capazes de incluir os cidadãos na realização dessas políticas como

efetivamente  aqueles  a  quem  essas  políticas  são  destinadas,  ou  seja,  como

destinatários dessas políticas. Segundo esses autores, o conceito que se contrapõe a

políticas inclusivas é o de políticas extrativas, ou seja, é sabido que há mecanismos

por meio dos quais o mercado e o Estado estão em recurso da sociedade. A questão

é saber como fazê-los retornar à sociedade, retornar em termos do que poderia ser
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identificado como melhor interesse do cidadão.

Para terminar, mais uma vez gostaria de colocar como desafio para esta Casa essa

agenda ampliada de pensar, de continuar inovando e buscando um desenvolvimento

institucional  que  permita  a  construção  dessas  ferramentas  de  responsabilidades

cruzadas, que permitam que esta Casa não apenas dialogue com os cidadãos, com o

Poder  Executivo,  no  âmbito  federal,  mas que também promova uma interlocução

interinstitucional de caráter federativo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo

nos vários níveis da Federação. Voltando ao assunto da minha fala inicial, o problema

da  assimetria  informacional  se  coloca  também  diferentemente  nesses  diferentes

espaços de exercício da representação e nesses diferentes espaços de construção e

de execução de políticas públicas. Sabe-se que podemos aprender muito uns com os

outros. Então, é importante que esta Assembleia aceite esse desafio de disponibilizar

essas  ferramentas  e  de  aperfeiçoá-las,  a  fim  de  promover  essa  interlocução

interinstitucional  de  caráter  federativo,  com  vistas  a  fortalecer  a  democracia  e,

especialmente, a representação política e democrática no País. Muito obrigada.

O  presidente  -  Agradecemos  as  contribuições  da  Dra.  Maria  de  Fátima  Junho

Anastasia.

Palavras do Deputado André Quintão

Boa  tarde  a  todas  e  a  todos.  Não  farei  uma  exposição,  apenas  breves

considerações. Mas antes gostaria de cumprimentar a Profa. Fátima Anastasia; a Dra.

Andréa;  o Leonardo,  secretário  de Planejamento  da  Prefeitura  de  Belo Horizonte;

também o deputado Zé Maia, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária; e o André Reis, da Seplag.

Considero o dia de hoje muito importante para a Assembleia Legislativa. Nesse

processo de desenvolvimento e inovação institucional, o lançamento do site Políticas

Públicas ao Seu Alcance é muito relevante.  Queria aqui,  na  pessoa da Regina e

também do Paulo Scofield e de toda a equipe, cumprimentar os servidores. É um site

que pode auxiliar muito e contribuir para o acompanhamento e monitoramento das

políticas públicas no Estado.

É importante entendermos esse site num conjunto de inovações nos últimos anos. A

Profa. Fátima mencionou mudanças que se iniciaram na década de 1990 e que, a
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partir  de  2002,  2003  tiveram  um  salto  de  qualidade  no  que  se  refere  ao  ciclo

orçamentário, particularmente do ponto de vista do acompanhamento e de incidência.

Acho isso muito importante.

O subsecretário André Reis mencionou uma questão importante. Com o processo

de discussão na Assembleia dos planos plurianuais, do mecanismo da revisão anual -

a  revisão  anual  foi  resultado  de  uma  emenda  popular,  é  bom  que  se  diga,  na

discussão do primeiro PPAG, em 2003, para 2004 a 2007 e que teve o acolhimento

tanto do governo quanto da Assembleia... Então, esse foi um mecanismo importante.

Depois, numa primeira revisão os participantes disseram: “Mas chegarmos ao final do

ano e revisarmos para o outro ano? Seria bom fazermos isso também no meio do

ano”. Então, foi instituída a figura do monitoramento, também por sugestão popular.

Hoje também estamos abrindo esse monitoramento. São duas conquistas.

Essa ferramenta, o site, ajudará muito na preparação das pessoas. A Profa. Fátima

mencionou a assimetria  informacional.  De fato,  não podemos criar  aqui  rituais  de

participação. É caro, é desgastante, não é adequado, não é correto com as pessoas.

Queremos que a participação se revele também com resultados efetivos, qualitativos.

Então, o instrumental está disponibilizado. É muito importante o cumprimento.

Queria cumprimentar também a Dani e toda a equipe que auxiliou na elaboração da

cartilha que está sendo lançada hoje sobre a participação no ciclo orçamentário -ela

terá também uma versão eletrônica, tão importante.

Recebi  aqui  as  sugestões  para a agenda da Assembleia.  Até porque tenho um

documento  na  mão,  tenho  responsabilidade.  Queria  aqui  também  expressar  uma

opinião na linha da Profa. Fátima sobre capacidade instalada e efetividade. É muito

importante, e estamos buscando isso na Assembleia, conectarmos, integrarmos as

diversas iniciativas institucionais. Esse é um esforço, quase uma obsessão também,

Fátima, que tenho aqui.

Por exemplo, o Parlamento Jovem. Quando fomos procurados pela PUC em 2003...

A partir de hoje à noite, amanhã e sexta -não é, Alaor? - será aberta uma edição do

Parlamento Jovem. Quando fomos procurados na Comissão de Participação Popular,

que tinha início em 2003, buscamos a Escola do Legislativo, que já tinha um trabalho

desenvolvido.  Vamos  integrar.  E  as  sugestões  do  Parlamento  Jovem  são
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incorporadas  nas  revisões  do  PPAG,  na  comissão.  Quanto  a  essas  sugestões,

imagino que o bom senso recomende que cada comissão permanente... É trabalho

das  comissões  permanentes,  acho que precisamos integrar  o  trabalho delas  com

essas ferramentas disponibilizadas e com essas sugestões.

Existem sugestões aqui, André Reis, pertinentes ao orçamento de 2013, ou seja, é

possível  serem atendidas neste ano. Achei  muito interessante saber que uma das

maiores  demandas  do  Jequitinhonha  é  a  ligação  asfáltica  da  universidade,  que

atende dezenas de municípios em Araçuaí. Essa é uma emenda popular que consta

no PPAG. Nesse caso, no monitoramento, podemos cobrar do governo e executar a

emenda já aprovada. Existem, eventualmente, sugestões que dizem respeito a novas

ações que temos de discutir na revisão do PPAG para o ano que vem. Então, esse

estudo,  esse  exame  tem  de  ser  necessariamente  realizado  pelas  comissões

permanentes da Casa, com o apoio das assessorias e da Consultoria, usando o site

como ferramenta fundamental.

Quando a Assembleia começou a iniciativa inovadora, pioneira, de fazer prestação

de contas, alertei o presidente Dinis Pinheiro de que esse processo era importante,

mas tem de haver um desdobramento do que for levantado, discutido, porque senão

o processo pode cair no vazio. Esse é o êxito dessas iniciativas. É importante que as

comissões  permanentes  se  debrucem  sobre  esse  documento.  No  monitoramento,

além  de  verificarem  o  que  está  previsto,  como  orçamento,  meta  física,  meta

orçamentária, números dos resultados, que são fundamentais, seria interessante que

pudessem, quem sabe, fazer uma conexão com esse documento.

Outro ponto que gostaria de mencionar diz respeito ao processo de participação do

PPAG. Essa, de fato,  é uma novidade que a Assembleia tem de valorizar.  Venho

participando de alguns encontros, principalmente nacionais. Num encontro recente, o

aniversário dos 10 anos da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos

Deputados, fiquei sabendo que o dele é de 2001 e a nossa, de 2003. A capacidade de

incidência no ciclo orçamentário é uma inovação na Assembleia que se mantém e

que lá não há. Na verdade, havia, mas acabou. Acho fundamental a manutenção, a

ampliação, a qualificação desse instrumento. Vou dar alguns exemplos com números

não  exatos:  foram  mais  de  1.100  emendas  aprovadas  nesses  últimos  anos.  São
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muitas emendas. Posso falar também de valores: mais de R$120.000.000,00; se não

agregarmos emendas que se transformaram em ações permanentes, esse número

pode ser maior.

Algumas ações são muito importantes,  como, por exemplo, as relacionadas aos

povos indígenas, que,  de emenda, viraram ação permanente.  Na área da cultura,

estamos  discutindo  emenda  específica  que  pode  virar  ação  e  acolhimento  de

sugestão de municípios  por  edital.  Isso vai  se cristalizando como política  pública.

Podemos falar em resultados efetivos para algumas legislações, como a do bolsa-

reciclagem,  oriunda  de  um  projeto  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  resultante  de

seminários internos, que teve garantida sua execução por emenda popular do PPAG

de R$3.000.000,00.

Existem efetivação de leis, novas ações e públicos hoje integrantes do processo de

formação de agenda de políticas públicas da Assembleia através desse processo.

Isso existe somente aqui, não existe em nenhuma outra assembleia. A Assembleia

precisa  valorizar  essa  inovação,  esse  mecanismo.  Imagino  que,  com  o

amadurecimento do Legislativo e do Executivo, possamos, quem sabe, num futuro

próximo,  pensar  num  processo  de  compartilhamento  na  elaboração  do  plano  ou

mesmo na  tramitação,  não  somente  na  revisão,  mas  também  na  elaboração  do

planejamento. Talvez isso seja o ideal.

O ex-deputado Carlin Moura, hoje prefeito de Contagem, foi membro da Comissão

de Participação Popular e está realizando um processo parecido no seu município.

Devemos  acompanhar  essa  experiência.  Não  é  prévio  à  câmara  municipal,  mas

durante a tramitação na câmara municipal. Será realizado na elaboração e na análise

da câmara municipal. Eles não tiveram como realizar esse processo no primeiro ano

de governo, como na proposta a ser enviada. Contudo, na tramitação isso será feito.

Há  até  uma  pergunta  sobre  esse  tema  para  ser  feita.  Os  municípios  este  ano

encaminharão  seus  planos  plurianuais,  e  em  alguns  municípios  eles  são

absolutamente desconhecidos. Há padrão de plano plurianual. Às vezes a empresa

faz um  plano para  várias  cidades.  Essa ideia  de  planejamento,  monitoramento  e

revisão está a anos-luz do que fazemos na Assembleia Legislativa. Então, repassar

um pouco essa metodologia e essa valorização é muito importante. É fundamental
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que integremos essas iniciativas, como prestação de contas, monitoramento e revisão

do plano, com o trabalho já realizado pela comissões permanentes, fóruns técnicos,

ciclos de debates, debates públicos e audiências públicas. Agora contamos com essa

ferramenta muito importante que é o site Políticas Públicas ao Seu Alcance.

Por fim, quero dizer que estava mexendo nos meus alfarrábios na minha casa e

achei uma publicação encadernada, em xerox, algo que parece até de estudante. Na

época, xerocávamos as coisas, pois não tínhamos dinheiro para comprar o livro. Não

havia  computador.  Tínhamos  de  xerocar  os  capítulos  mais  importantes.  Então

encontrei  um  trabalho  da  professora  Fátima  Anastasia:  “Mudança  institucional  e

democracia.  A experiência  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais”.  Ele  é  de

dezembro de 1997.  Estava relendo alguns  capítulos  porque na semana que vem

teremos aqui as comemorações dos 10 anos da Comissão de Participação Popular, e

o Capítulo 7 chamou muito minha atenção. O Capítulo 7 é: Instituições e condições,

os limites da mudança institucional. A professora Fátima faz a análise dos avanços da

Assembleia Legislativa na década de 1990, mas, no quesito Subvenção social, que

existia  naquela  década,  houve  uma  grande  resistência  dos  parlamentares  em

absorver as sugestões populares. Então ela fala que a Assembleia estava indo muito

bem e avançando e tal, mas, quando chegou à questão da subvenção, a Assembleia

não acolheu exatamente o que a população queria.

Ela tem razão. Na época eu não era deputado, era vereador. Fizemos CPI sobre

subvenção social da Assembleia, na câmara municipal.  Forçamos a barra e tal para

denunciar isso. Fizemos projeto de iniciativa popular e recolhemos entre 40 mil e 50

mil assinaturas para acabar com esse mecanismo. O ex-presidente Itamar Franco,

quando assumiu o governo, acabou com isso. Hoje, por exemplo, estou vendo aqui a

deputada  Rosângela  Reis,  presidente  da  Comissão  do  Trabalho.  O  papel  que  a

Assembleia cumpre na política pública  de assistência social  mostra exatamente o

salto de qualidade que ela deu nesse período histórico, no período em que ela era o

retrato do antagonismo da política pública na assistência. Para o Fundo Estadual de

Assistência Social,  zero de recursos, e havia dinheiro aqui para subvenção social.

Hoje Minas Gerais é o único estado onde o Sistema Único da Assistência Social -

Suas  -  é  lei,  e  o  único  estado  que  tem  cofinanciamento  universal  para  os  853
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municípios. Este ano, quando o governo federal lançou a nova Norma Operacional

Básica - NOB -, esta foi a única Assembleia que se dispôs a orientar os municípios,

rodar  o  Estado  e  participar  de  conferências  municipais,  e  agora  da  conferência

estadual.  Minas Gerais  foi  o  único estado capaz de,  no PPAG, criar,  por  emenda

popular, um projeto estruturador em 2003, o qual possibilitou que o Estado fosse o

primeiro a cofinanciar e implantar o Suas.

Se algum estudante quiser fazer uma monografia ou defender uma tese, sugerimos

o título: Assembleia Legislativa, política de assistência social, do atraso à vanguarda.

Seria um bom estudo, há dados disponíveis. Poderá começar por esse Capítulo 7, da

Profa. Fátima, e depois usar a cartilha  Suas é lei em Minas e no Brasil,  de minha

autoria.  Assim,  já  são  dois  materiais  disponibilizados.  Por  que  estou  dando  esse

exemplo?  Porque  isso  mostra  o  tanto  que  caminhamos  em  tão  pouco  tempo  de

história.

Deputado Zé Maia, faço esse registro com muita alegria. O deputado Alberto falou

sobre a vitaliciedade das presidências, mas o entendimento, nos últimos anos, é que

permitiu esses avanços. De fato, sem o entendimento interno entre as comissões, o

governo do Estado e as várias entidades da sociedade civil, não teríamos caminhado

tanto. Deixo aqui um registro da nossa alegria. A todos que trabalharam no site e na

cartilha, desejo um bom processo de monitoramento de políticas públicas.

Profa. Fátima, esses dias reli esse material, mais precisamente o Capítulo 7, sobre

subvenção, e estou sugerindo para o pessoal fazer uma monografia, um estudo com

o título Do atraso à vanguarda, no qual se encaixa a assistência social na Assembleia

Legislativa. A Profa.  Fátima não é somente uma estudiosa do assunto, é também

inspiradora de mudanças institucionais.

A Sra. Maria de Fátima Junho Anastasia -Deputado André, é muita bondade.

O deputado André Quintão - Há uma grande diferença, pois existem estudiosos e

estudiosos que inspiram inovações, como também é o caso da Profa. Eleonora, que

estará conosco na semana que vem.

Quero cumprimentar  o corpo técnico da Assembleia e parabenizá-lo.  Não tenho

medo de dizer, pois ando por este País: não teríamos essa capacidade instalada se

não fosse a qualidade do corpo técnico da Assembleia. Temos total apoio. Registro
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isso de público e de coração. Não me canso de mencionar isso.

Andréa, a presença da Seplag, do governo, foi fundamental nessa caminhada. E

esperamos avançar mais. A defensoria está aqui, e não é à toa. Houve o seminário

Pobreza e Desigualdade e foram apresentadas propostas. Há disputa por orçamento,

há emenda popular para defensoria itinerante este ano. É um espaço, é uma arena

de disputa  democrática por  recursos orçamentários  muito qualificada.  Parabéns a

todos os presentes e um carinho muito especial aos servidores da Assembleia.

O presidente - Cumprimento o deputado André Quintão, que tem feito um trabalho

extraordinário na Comissão de Participação Popular. Como foi dito, essa foi a primeira

comissão desse nível criada no âmbito das assembleias do nosso país. Faço coro

com  o  André  quanto  à  assessoria  da  Assembleia,  que  é  seguramente  a  mais

competente do Brasil.

Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos a quem fizer

uso  do  microfone  que  se  identifique  e  seja  objetivo  e  sucinto,  dispensada  a

formalidade das saudações pessoais.

Debates

O presidente - Vamos passar aos debates. Josadac Marques, do Instituto Mãos e

Vozes, tem uma pergunta.

O  Sr.  Josadac  Marques  -Deputado,  primeiramente  gostaria  de  agradecer  a

participação da Assembleia Legislativa por ocasião do prêmio Objetivos do Milênio,

que aconteceu em Belo Horizonte, no dia 4 de julho. Lançamos simultaneamente a

quinta edição do prêmio nacional e a primeira do prêmio ODM-Minas, que encerrou

as inscrições no dia 19 de agosto. Nos próximos dias, encaminharemos à Assembleia

algumas informações.

Mas o questionamento que faço - e o André falou isso -é sobre qualificar, em cada

rodada, o ciclo e a ampliação da carteira de políticas públicas do Estado. Não é uma

pergunta,  mas uma sugestão de  monitoramento.  Estamos  finalizando  o  ciclo  dos

Objetivos do Milênio, que começou no ano 2000 e vai até 2015.

Agora, no dia 23 de setembro, começa na ONU a contagem regressiva para os dois

anos finais. No boletim que circulou hoje, sobre a abertura do Observatório do Idoso
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ontem, cita-se o fato de que o presidente Dinis Pinheiro, em ocasião anterior, solicitou

que o secretário-geral da presidência da República, que esteve aqui em junho, fosse

o mediador  para  a  criação do 9º  Objetivo  que seria o  do  idoso no Brasil.  Então

gostaria  que  se  incluíssem,  talvez  na  discussão  da  política  pública  por

monitoramento,  na  semana  que  vem,  informações  da  repactuação  feita  no  ano

passado pelo  governador,  com a presença da ONU,  oficializando  em Minas  o  9º

Objetivo. Ou seja, o 9º Objetivo foi oficializado, com a presença da ONU, oficializando

em Minas o 9º Objetivo. Ou seja, o 9º Objetivo foi oficializado, com a presença da

ONU,  em  julho  do  ano  passado;  agora  a  Assembleia  Legislativa  está  pedindo  a

mediação da Secretaria-Geral da Presidência da República para a sua criação.

Então deixo a sugestão de que essa articulação seja discutida nos próximos dias e

a proposta de que, em algum momento, façamos uma audiência pública em separado

sobre os Objetivos do Milênio, porque essas temáticas serão apresentadas em cada

uma das  audiências  públicas.  Já  fiz  a  solicitação e  refaço  a  ponderação de que

tenhamos em curto prazo o relatório consolidado das conquistas que Minas já fez. O

governador citou que, dos oito objetivos de Minas, sete já foram alcançados, mas

acho que deveríamos detalhar, em um relatório específico de políticas públicas, como

Minas tem trabalhado cada um desses objetivos. Muito obrigado.

O  presidente  -  Pergunta  do  Sr.  Maurício  Moura,  da  Consultoria  da  Câmara

Municipal de Belo Horizonte, dirigida à Dra. Fátima Anastasia: “Qual é o caminho a

ser trilhado para trazer para o âmbito das câmaras municipais o debate efetivo com a

sociedade sobre o planejamento de políticas públicas?”.

A Sra. Maria de Fátima Junho Anastasia - Obrigada pela pergunta, Maurício. Acho

muito importante essa preocupação, especialmente porque, como podemos constatar

-embora  a  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  uma cidade  grande,  conte  com

recursos significativos  e tenha um bom grau de desenvolvimento institucional  -,  a

grande maioria das 5.565 câmaras municipais são de municípios muito pequenos e

enfrentam dificuldades até para se organizar em comissões permanentes, porque o

número  de  representantes  e  os  recursos,  não  só  financeiros,  mas  também  de

assessoria,  consultoria,  etc.,  de que essas casas legislativas dispõem é pequeno.

Não  sei  se  isso  ainda  acontece  no  País,  mas,  até  pouco  tempo,  havia  câmaras
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municipais que funcionavam nas dependências  da prefeitura. Ainda acontece? Ou

seja, como uma câmara municipal que depende do Poder Executivo para pagar a sua

conta de  luz poderá exercer  com efetividade sua tarefa,  sua responsabilidade de

fiscalizar e monitorar os atos e as omissões desse Poder Executivo? Muito temos que

andar ainda para criar as condições para o robustecimento do Poder Legislativo no

Brasil,  especialmente  no  âmbito  dos  municípios  e  ainda  mais  dos  pequenos

municípios. E é no âmbito dos municípios que as políticas públicas são entregues;

também é lá que os cidadãos as recebem.

Assim,  aproveito  a  pergunta  do  Maurício  para  reiterar  a  questão  que  levantei

anteriormente.  Parece-me  que  o  caminho  que  poderíamos  escolher  e  trilhar  é

exatamente o da criação e organização de ferramentas que permitissem o exercício

dessas responsabilidades cruzadas, dessa interlocução interinstitucional, através da

qual  umas  casas  aprenderão  com  outras,  os  cidadãos  de  determinado  lugar

aprenderão com as experiências de participação dos cidadãos de outros lugares. E

que essas experiências sejam efetivamente difundidas, incentivadas e feitas de forma

mais  complementar.  Parece-me  que  fica  muito  difícil  se  pensarmos  que  o

monitoramento será feito especialmente no âmbito dos municípios, mesmo porque a

responsabilidade da entrega das políticas não é só dos municípios. A política chega lá

municipalizada,  mas  toda  a  concepção  relacionada  a  essa  política  passou  pelos

outros  entes  da  Federação.  Então  é  preciso  que  o  Poder  Legislativo  enfrente  o

desafio de se organizar federativamente para poder dar mais esse passo no sentido

de diminuir a assimetria informacional entre cidadãos e governantes.

O presidente - Pergunta da Liliane Resende, do Dieese, Sind-UTE de Minas Gerais,

para o subsecretário André: como o Estado de Minas pretende enfrentar os desafios

do financiamento das políticas sociais, haja vista seu diagnóstico de engessamento

do orçamento?

O subsecretário André Abreu Reis -Teremos que pensar isso juntos, deve haver um

debate  coletivo.  Só  para  traçarmos  um  panorama  muito  rápido  aqui:  são

R$65.000.000.000,00  de  orçamento  do  Estado,  e  R$30.000.000.000,00  são  do

Tesouro Estadual, a princípio livres e vinculados pela Constituição, parte para saúde e

parte para educação. Mas, desses R$30.000.000.000,00, R$9.000.000.000,00 estão
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inativos, R$6.000.000.000,00 estão em dívida, e foram embora R$15.000.000.000,00

referentes  a  despesas  do  passado,  que,  na  verdade,  têm  impacto  nas  políticas

públicas  de  hoje,  embora  recolhamos  benefícios  desse  passado.  São

R$5.000.000.000,00  de  outros  poderes;  e,  dos  R$30.000.000.000,00,

R$10.000.000.000,00 estão com o Poder Executivo, e R$20.000.000.000,00 o Poder

Executivo  nem  começou  a  trabalhar  ainda,  então  nem  uma  política  pública  foi

realizada ainda. Por isso falei sobre o debate a respeito da dívida, que talvez seja um

debate  que  possamos  enfrentar,  porque  a  despesa  de  inativos  já  teve  um  corte

interessante, que foi justamente poder separar essas massas no passado e criar um

fundo para  os  futuros  servidores,  que vêm desde 2002.  Os servidores  aos quais

pagamos  dentro  dos  R$9.000.000.000,00  entraram  no  governo  do  Estado  até

31/12/2001. Então conviveremos com o comprometimento de quase 1/3 do recurso

do Tesouro por mais uns 10 anos. Ele começa a cair a partir de 2016, se não me

engano, mas será consumida essa parcela do recurso, que dominará a cena. O que

resolverá esse problema é o tempo; ele é que dará conta disso.

No caso das dívidas, temos de conversar e buscar outras formas de financiamento

não  tributárias.  Aí  temos  de  pensar  e  discutir  qual  seria  o  outro  formato  de

financiamento não tributário. Se talvez eu tivesse pagado um pouco menos de dívida

e  vinculasse  a  investimentos  e  a  novas  políticas  públicas,  eu  teria  uma  boa

alternativa. Mas acho que o desafio maior é o de criatividade e inventividade do ponto

de vista de gestão, porque tenho de fazer com que o recurso que há hoje produza os

melhores resultados, tendo em vista que os desafios são muito estruturais. Talvez o

governo do Estado não consiga enfrentar sozinho, são debates que têm de envolver

os  27  entes  da  Federação  e  a  União  para  falar  desse  financiamento.  Então  a

limitação é grande, séria, estrutural, antiga, e vai nos perseguir por um bom tempo.

Não vemos horizonte de melhora.  A despesa de inativos passa a melhorar e nos

aliviar  daqui  a  uns  10  anos.  Então  temos  um  horizonte  relativamente  longo  de

problemas nesse sentido.

O  viés  da  gestão  é  importante,  é  de  cobrança  e  esmero,  porque  o  custo  de

oportunidades envolvido nesse recurso é bastante alto.  Então tentamos gastar  da

melhor forma. O cenário é mesmo bem nebuloso, é algo que a sociedade tem de
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discutir junto, porque esse não é um problema apenas do governo de Minas, mas

também dos 26 estados,  do  Município de Belo  Horizonte,  dos 853 municípios  de

Minas Gerais e da União, guardadas as devidas proporções de comprometimento.

Há  pouco  tempo,  recebemos  representantes  do  Rio  Grande  do  Sul,  em  uma

biblioteca,  para  um  debate.  Desde  que  me  entendo  por  servidor,  fiquei  curioso,

querendo saber por que o Rio Grande do Sul passa por grandes dificuldades, onde

está a questão estrutural que toca esse estado. Eu não conseguia compreender nem

de longe. Esse era outro ponto sobre o qual não falei também. Basicamente eles têm

mais  servidores inativos que  ativos,  têm  pouquíssimos  recursos para  financiar  os

atuais servidores públicos, possuem um comprometimento de dívidas maior que o

nosso estado e uma despesa de precatórios e sentenças judiciais bem maior que a

nossa. São três despesas com que o gestor tem muita dificuldade de lidar. A única

forma de gestão que ele tem em relação a essas três despesas, o que é terrível, é

arrochar o vencimento salarial, principalmente o dos inativos. A União cobra a dívida

na boca do caixa.

Quanto à sentença judicial, ele não tem como deixar de pagar. Então ele está em

um quadro bastante sério, antigo e que vai perdurar por mais algum tempo. É um

quadro que também se espalha pelo Brasil afora, um debate que temos de enfrentar.

O presidente - A Flávia Pessoa Santos, da Assembleia, pergunta à Profa. Fátima

Anastasia:  “Ao  adotar  um  modelo  de  monitoramento  participativo  e  agora

descentralizado para as comissões temáticas, pretende-se adotar a capacidade de a

sociedade, por intermédio do Poder Legislativo, intervir efetivamente no planejamento

das  políticas  públicas.  A senhora  acredita  que essa  intervenção  poderia  ser  uma

alternativa  mais  legítima  que  o  ativismo  do  Poder  Judiciário,  garantindo  maior

efetividade às política públicas?”.

A Sra. Maria de Fátima Junho Anastasia - Obrigada, Flávia.  Você tocou em um

ponto importantíssimo. Agradeço-lhe a pergunta, porque é um ponto crucial e muito

considerado na literatura sobre essa questão da capacidade do Poder  Legislativo

monitorar e fiscalizar os atos e as omissões do Poder Executivo. Existe um autor

chamado Strom, que diz que um indicador importante dessa capacidade tem a ver

com  maior  correspondência  entre  o  sistema  comissional  da  casa  legislativa  e  o
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gabinete  ou  ministério  ou  conjunto  de  secretarias,  no  âmbito  estadual,  do  Poder

Executivo.  Espera-se que as casas legislativas sejam capazes de ter  um sistema

comissional organizado, com consultorias, assessorias, etc., para falar de igual para

igual, no âmbito da Federação, com o portfólio ministerial e, no âmbito dos estados,

com as secretarias. Assim vamos ter efetivamente maiores chances do exercício do

Poder Legislativo na fiscalização e no monitoramento, ou seja, o Poder Legislativo

monitorando e fiscalizando o Poder Executivo. A questão importante aí é exatamente

a ênfase na criação de capacidades institucionais. Não basta o Legislativo ter vontade

de fiscalizar, ele tem de ter competência. É nesse ponto que parabenizo esta Casa,

porque ela vem criando competências, e isso é muito importante.

Quanto ao Poder Judiciário, Flávia, vou pedir-lhe desculpas, mas realmente essa

não é a minha seara, e corro perigo de falar bobagem.

O presidente - Pergunta do engenheiro Nelson Antônio Prata, do Sintesc/Aducon,

para o André:  “Cerca de 45% das despesas da União estão comprometidas pelo

chamado 'serviço da dívida'. Pergunto: Primeiro, quais as consequências ou impactos

desse comprometimento para os estados? Segundo, o alívio da discricionariedade da

aplicação  dos  recursos  públicos,  no  sentido  de  melhorar  as  políticas  públicas,

pressupõe profunda auditoria dessa dívida ou existe outro caminho?”.

O  subsecretário  André  Abreu  Reis  -Só  aparecem perguntas  de  U$1.000.000,00

para eu responder. No caso da União, o impacto da relação com a nossa dívida é

basicamente...  Porque  o  que  acompanhamos  pelos  jornais  de  meta  de  superávit

primário...  O  que  seria  superávit  primário?  Seria  a  diferença  entre  as  receitas

tributárias  que  ele  arrecada  correntemente  e  a  despesa  na  prestação  de  serviço

público, que acompanha esse resultado, a sobra dessa relação. A receita de tributos e

despesas  com  políticas  públicas  é  algo  compatível  com  o  nosso  pagamento  de

dívida.  Essa conta serve para isso.  A meta de superávit  primário que a União se

coloca  é  consolidada  do  ponto  de  vista  federativo.  Então,  na  meta  de  superávit

primário que o Banco Central divulga, estão a União, os estados, os municípios e

todas  as  empresas  pertencentes a  esses  entes  federados.  Há uma comunicação

nesse sentido, porque, na hora em que a União estabelece que há uma meta de 3%

de economia, tudo o que os estados estão pagando de dívida para a União, ou seja, a
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economia que fazemos nesse pagamento, entra nessa meta para a União. Por isso,

este é um debate difícil, porque, quando falamos em pagar menos juros para a União,

significa que ela também tem de gastar menos, inclusive com políticas públicas.

A briga federativa que ocorre entre os 27 estados e a União é relativa a quem

poderá gastar mais com políticas públicas em última instância. Na medida em que a

União nos desonerar do pagamento de juros, ela terá de ter  uma meta maior  de

superávit primário com recursos próprios. É aí que entra esse componente da dívida

da União e desse número, 45%, de que até nem tenho conhecimento. A União faz

essa rolagem da dívida. Na verdade, é um pouco diferente dos estados, porque ela

não paga. Os estados rolavam a dívida no passado. Hoje a União não paga esse

montante como nós, mas emite títulos para pagar a própria dívida e vai rolando essa

dívida  ao  longo  do  tempo.  Existe  esse  vaso  comunicante.  Em  última  instância

estamos discutindo quem poderá realizar investimentos e políticas públicas: a União

ou os estados.

Desculpe, deputado, mas não entendi o ponto final da pergunta.

O  presidente  -  Ele  pergunta:  “O  alívio  da  discricionariedade  da  aplicação  dos

recursos  públicos  no  sentido  de  melhorar  as  políticas  públicas  pressupõe  um

profunda auditoria dessa dívida ou existe outro caminho?”.

O subsecretário André Abreu Reis - Não tenho competência para falar sobre isso.

Acho que hoje, com os mecanismos de gestão da dívida, isso é uma despesa, um

mecanismo muito bem monitorado. Por trás disso, há muito mais opções econômicas

e ideológicas atreladas ao formato para se trabalhar com taxas de juros, para saber

qual será o tamanho da meta de superávit primário e desse tal tripé de que ouvimos

falar, câmbio flutuante, taxas de juros e metas inflacionárias. E como lidaremos com

isso? Isso determinará o tamanho da nossa taxa de juros e, consequentemente, o

tanto de dívida que pagaremos. Tenho impressão de que isso é algo bem monitorado,

mas  não tenho competência  para  saber  se  há  algo  a  ser  auditado  e  não  posso

responder essa pergunta.

O presidente - A pergunta da Liliane Resende, do Dieese/Sind-UTE-MG, é para a

Profa. Fátima Anastasia: “Muito oportuna sua fala sobre responsabilidades cruzadas

na  execução  das  políticas  públicas.  Todavia,  tecnicamente  é  um  dispositivo
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importante para visualizar essas responsabilidades, ou seja, as fontes dos recursos.

Em  Minas  Gerais  ainda  não  há  isso?”.  Parece  que  ela  questiona  se  há  como

visualizar as fontes dos recursos das políticas públicas.

A Sra. Maria de Fátima Junho Anastasia - Viviane, não sei se compreendi bem sua

pergunta, mas não sei falar  absolutamente nada sobre os recursos existentes em

Minas  Gerais,  pois  não  pertenço  ao  Poder  Executivo.  Mas  falei  sobre

responsabilidades cruzadas no que se refere ao monitoramento, acompanhamento e

fiscalização  das  políticas  públicas,  que  envolveriam  exatamente  uma

responsabilização que não se contentasse em ser feita apenas no mesmo nível da

Federação.  Não  sei  se  compreendi  bem  a  pergunta,  mas  não  tenho  nenhuma

informação. Peço ao André que me socorra.

O subsecretário André Abreu Reis - Estará disponível no portal de políticas públicas

e  no  site Transparência.  É  possível  selecionar  o  programa governamental  a  ser

executado e as fontes de financiamentos presentes, e consegue-se observar se são

fontes estaduais ou de arrecadação do Tesouro, se são transferências federais. Já

usei bastante esse site, a usabilidade está muito boa, e recomendo que usem o site

que está sendo lançado.

O presidente - Salvo engano, um dos pontos no  site são as fontes dos recursos.

Creio  que  lá  poderemos  ter  essa  informação.  Com  a  palavra,  o  deputado  André

Quintão para fazer sua pergunta.

O deputado André Quintão - Tenho uma pergunta singela à Profa. Fátima, motivo de

uma inquietação  política  e  teórica.  Há  alguns  dias,  participei  de  um  debate  com

representantes da Assembleia Popular Horizontal, a congregação de lideranças que

mobilizaram milhares de pessoas nas ruas de Belo Horizonte. Todas as pesquisas

mostram que há pouca legitimidade e um desgaste grande da imagem dos Poderes

em  geral  e  do  Poder  Legislativo.  Qual  é  o  sentimento? Nesses  movimentos,  em

relação  ao  Executivo  e  ao  Legislativo,  as  táticas  de  confronto  mais  direto  das

ocupações e das ações que trazem mais visibilidade têm colhido mais resultados que

os  caminhos  institucionalizados.  Fico  perguntando-me  como sair  desse  impasse.

Quando o Poder cria as inovações institucionais, se a sociedade não se reconhece

naquele Poder, esses espaços não são ocupados.
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Por coincidência, eu estava revisando uma cartilha que tenho da lei estadual da

juventude, de minha autoria, que fala em estimular conselho municipal da juventude.

Eu o estava revisando no dia da maior mobilização do País. Falei para parar, a fim de

que não fosse para a gráfica. O pessoal estava querendo outra coisa. Às vezes a

participação em conselhos, audiências públicas e ciclos orçamentários não está tendo

reciprocidade de reconhecimento pelo outro. Chamo de outro a essa moçada que não

participou  da  Constituinte,  que  não  acredita  muito  nesse  modelo  de  democracia

representativa combinada, mesmo que participativa, nesses moldes. A coisa é mais

rápida, mais dinâmica. Essa é uma reflexão que deixo para os políticos em geral.

A Sra. Maria de Fátima Junho Anastasia - Certo, deputado. Muito obrigada por sua

pergunta. Aproveito para me desculpar. Ouvi que você me citou. Você - não é André?

-  porque  a  essa altura  da  vida...  Você  me  citou  quando  eu  estava  atendendo  a

imprensa. Peço desculpas. Não sei exatamente o que você falou sobre o capítulo VII.

Depois conversamos, porque fiquei curiosa.

Farei uma brincadeira com você, André, e espero que não esteja dizendo “Vem para

a rua você também. Vem!”. Por mais que ache legítimo que o cidadão participe nas

ruas - isso é legítimo -, acredito que a democracia brasileira hoje está diante de uma

enorme interrogação. Essa interrogação há muito nos instiga, como analistas e como

cidadãos. Por que as pessoas vão para as ruas? Primeiro porque há um direito que,

como tal,  pode ser  exercido.  Por  que as pessoas vão para as  ruas? Como você

chamou  atenção,  André,  por  que  não  ocupam  os  canais,  as  ferramentas

institucionalizadas que aí estão? Às vezes ocupam pouco ou muitas vezes nem as

conhecem.  Voltamos  a  um  problema  importante,  que  é  a  questão  de  que  a

democracia no Brasil ou em qualquer outro lugar tem de ser feita por meio de canais

deliberativos.  Esses  canais  deliberativos  necessariamente  envolvem  o  desafio  de

compatibilizar a representação político-parlamentar clássica, tradicional,  tal  como a

que  você  exerce  como  nosso  representante.  Receba  nossos  parabéns.  Tenho

acompanhado seu trabalho.  Com muitos méritos,  você tem promovido essa maior

interlocução e a participação institucionalizada do cidadão.

Ir para as ruas faz parte? Faz. Agora, na minha opinião, André, discordando talvez

um  pouco de sua conclusão,  não necessariamente essa  seja  a  melhor  forma de
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participação e de menor custo. Parece-me que, quando as pessoas vão para as ruas,

talvez elas estejam sinalizando para os representantes eleitos que elas querem mais.

Nós,  pessoas  que  de  alguma  maneira  nos  envolvemos  com  a  política  mais

cotidianamente, temos a obrigação de fazer uma leitura crítica desse processo.

Você  falou  em  ocupações.  Não  sei  se  chegou  a  falar  em  depredações,  o  que

particularmente acho que já extrapola o exercício do direito. Isso efetivamente é algo

que nós, cidadãos, não devemos permitir que aconteça. Efetivamente acredito que

isso  não  é  bom  para  a  cidadania  nem  para  a  democracia.  Ir  para  as  ruas

pacificamente, vocalizando preferências e fazendo pressão, que é o que está sendo

feito,  faz  parte  do  jogo  democrático.  Só  acho  que  esse  jogo  não  se  joga  como

contexto contínuo, exclusivamente dessa forma. Essa não é a melhor maneira para

identificarmos  qual  é  e  onde está  o  melhor  interesse dos  cidadãos.  No  conjunto

dessas discussões, ouvi e achei muito interessante uma intervenção do meu colega

Fernando Abrúcio, cientista político de São Paulo.

Ele disse que essas manifestações estão nos apontando, com muita propriedade,

que  estamos  passando  por  um  primeiro  ciclo  de  decisões  alocativas,  relativas  à

construção  da  estabilidade  econômica  no  País.  Num  certo  sentido,  temos  dito

também  que  isso  se  transformou  numa política  de  Estado  para  os  cidadãos.  As

pessoas  acreditam  que  há  estabilidade  econômica  no  País.  Passamos  por  um

segundo ciclo, que foi o ciclo de políticas de transferência de rendas, que também se

transformou para  os  nossos  cidadãos  numa política  de  estado.  Não  há  ninguém

disposto  hoje  -  penso  eu  -  a  se  contrapor  aos  resultados  e  à  efetividade dessa

política, no que diz respeito aos indicadores de distribuição de renda no País. Não há

dúvida de que houve avanços aí também. Conforme disse o meu colega Fernando

Abrúcio, há um terceiro ciclo, que é o de reivindicação por políticas públicas. O que as

pessoas  estão  reivindicando  nas  ruas?  Mobilidade urbana,  saúde  e  educação.  É

dever e responsabilidade do Estado prover políticas públicas.

Vamos colocar a mão na consciência. O Estado, nos seus vários níveis, não está

sendo capaz de dar respostas adequadas na provisão dessas políticas, que devem

ter caráter mais inclusivo. Acho que essas manifestações devem ser colocadas como

desafio, abrindo-se um debate para mais institucionalização da participação, para a



898
____________________________________________________________________________

percepção  das  nossas  instituições,  quanto  à  necessidade  de  elas  serem  mais

porosas. Não apenas as demandas que vêm das ruas devem ser discutidas, mas

também  a  abertura  de  novos  canais  de  demandas  para  os  cidadãos,  de  canais

institucionalizados.  Tenho  visto  que no lugar  em que  os  canais  são  efetivamente

ocupados, eles produzem resultados importantes. Acredito nisso.

A questão é a seguinte: as nossas instituições representativas vão ter a porosidade

e a sensibilidade de fazer a leitura do que está sendo pedido nas ruas? Parece-me

que,  numa leitura  muito  apressada,  alguma resposta  está  vindo.  Creio  que  essa

resposta  está  vindo  na  forma  de  novas  tecnologias  de  participação

institucionalizadas. Nenhum cidadão aguenta ficar todos os dias nas ruas. Uma coisa

é ir  episodicamente às  ruas,  outra coisa é pensar  que o exercício continuado da

democracia  exige  instituições  porosas  e  abertas  à  participação  do  cidadão,

instituições rotineiras, para que não seja preciso as ruas serem ocupadas a cada

novo problema. Vamos ocupar as instituições.

O presidente - Agradecemos ao deputado André Quintão, presidente da Comissão

de Participação Popular; à Dra. Andréa Abritta Garzon, defensora pública-geral do

Estado de Minas Gerais, parceira desta Casa; ao Dr. André Abreu Reis, subsecretário

de  Planejamento,  Orçamento  e  Qualidade  do  Gasto  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  de  Minas  Gerais,  que  representou  aqui  a  secretária  de

Planejamento e Gestão, Renata Maria Paes de Vilhena; à Profa. Maria de Fátima

Junho Anastasia, doutora em ciência política e sociologia pelo Instituto Universitário

de Pesquisas do Rio de Janeiro e professora adjunta do Departamento de Relações

Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2013

Às 20h18min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  Adalclever  Lopes,  Lafayette  de  Andrada,  Romel  Anízio,  Ulysses  Gomes  e

Duarte Bechir (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da liderança
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do  BTR),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária;

Adalclever Lopes, Duarte Bechir, Romel Anízio, Ulysses Gomes e Zé Maia, membros

da  Comissão  de  Membros  das  Comissões  Permanentes  -  §  1º  do  Art.  204  do

Regimento  Interno.  Está  presente  também  o  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer em que o relator, deputado

Romel Anízio, opina pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.086/2013

com as Emendas nºs 1, 7, 9, 12, 13 e 17, apresentadas por parlamentares; a Emenda

nº 69, apresentada pelo Bloco Minas sem Censura; as Subemendas nº 1 às Emendas

nºs 6, 10, 65, 79 e 105 e as Emendas nºs 106 a 111, que apresenta; e pela rejeição

das Emendas nºs 2, 5, 8, 11, 14 a 16, 18 a 64, 67, 68, 70 a 75, 78, 80 a 101 e 104, o

deputado  Ulysses  Gomes  apresenta  requerimento  de  votação  destacada  das

Emendas nºs 22, 59, 60, 96 e 97. Após discussão e votação, é aprovado o parecer,

salvo as emendas destacadas. Submetidas a votação, cada uma por sua vez, são

rejeitadas as Emendas nºs 22, 59, 60, 96 e 97, registrando-se os votos contrários dos

deputados Adalclever Lopes e Ulysses Gomes. Cumprida a finalidade da reunião, a

presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, Presidente -  Lafayette de Andrada - Romel Anízio -  Sebastião Costa -

Rômulo Viegas.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2013

Às 10h41min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Elismar  Prado,  Tiago  Ulisses  e  Zé  Maia,  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Elismar  Prado,
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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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

cartão da Sra. Solanda Steckelberg, presidente da Fundação Clóvis Salgado, e ofício

do Sr.  Elmar Goulart,  presidente da Câmara Municipal de Uberaba, publicados no

Diário do Legislativo de 22/6 e 6/7/2013, respectivamente. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 160/2011 (relatora:

deputada Luzia Ferreira,  em virtude de redistribuição).  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.130 e 4.137/2013, que

receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 5.042/2013. Submetidos a discussão e a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.933,

4.065 e 4.084/2013. A seguir, a deputada Luzia Ferreira faz a leitura de carta do Sr.

Pedro Paulo  Cava,  empreendedor  cultural,  encaminhada à  ministra de  Estado da

Cultura,  Sra.  Marta Suplicy,  em que contesta  a  interferência  desse ministério  nas

atividades  empreendidas  pelos  artistas  e  produtores  culturais.  Neste  momento,

registra-se a presença do deputado Tiago Ulisses. Cumprida a finalidade da reunião,

a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para

a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Tiago Ulisses, presidente - Carlos Mosconi - Ulysses Gomes.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2013

Às 14h15min, comparece no Parque de Exposições - Centro de Eventos de Apoio



901
____________________________________________________________________________

ao Produtor Rural, localizado no Município de Sacramento, o deputado Antônio Carlos

Arantes,  membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  deputado

Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio

Carlos  Arantes,  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  debater  os  avanços  e  as  barreiras  da  comercialização  dos

derivados de origem animal fora do Estado. Logo após, o presidente interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Fernando  Augusto  Silva,  fiscal

federal  agropecuário,  representando o Sr.  Antônio Andrade, ministro de Estado da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Bruno Scalon Cordeiro, prefeito municipal de

Sacramento;  Mateus  de  Paula  Pereira,  vice-presidente  da  Câmara  Municipal  de

Sacramento,  representando  o  Sr.  José  Maria  Sobrinho,  presidente  dessa  Casa;

Gilson de Assis Sales, gerente de Educação Sanitária e Apoio à Agricultura Familiar

do IMA, representando os Srs. Elmiro Alves do Nascimento, secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Altino Rodrigues Neto, diretor-geral do IMA;

Hermógenes  Vicente  Ribeiro,  presidente  do  Sindicato  dos  Produtores  Rurais  de

Sacramento,  representando  o  Sr.  Roberto  Simões,  presidente  da  Faemg;  Johne

Santos Castro, médico veterinário da Associação dos Produtores de Queijo Canastra,

representando o Sr. João Carlos Leite, presidente da associação; Luciano Carvalho

Machado, produtor de queijos; Geraldo Majela Carvalho, vice-prefeito de Sacramento;

e Célio Onésimo de Barcelos, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento

Rural de Sacramento, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,

como autor do requerimento que deu origem ao debate,  tece suas considerações

iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  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 agosto de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Romel Anízio - Glaycon Franco.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/8/2013

Às  14h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Jayro  Lessa,

Adalclever Lopes, Romel Anízio, Ulysses Gomes, Sebastião Costa e Glaycon Franco

(substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da liderança do BTR), membros da

supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Sargento  Rodrigues.

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  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da comissão e comunica o recebimento de ofício do Instituto Brasileiro

do Crisotila encaminhando documentos para subsidiar a discussão do Projeto de Lei

nº 1.259/2011; e da seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo nas

datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Carlos Antônio Alonso Parreira,

diretor do jornal  Folha da Manhã, de Passos; e Leonardo Maurício Colombini Lima,

secretário  de Fazenda;  da Sra.  Renata Vilhena,  secretária de Planejamento,  e do

FNDE (1.035)  (19/7/2013);  do  Sr.  Fabrício  Torres  Sampaio,  secretário  adjunto  de

Transportes, e da Mesa da Assembleia (3/8/2013). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 2.338/2011 e

3.248/2012  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 aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.259/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: deputado

Jayro  Lessa);  e,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  532/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3,

da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (relator: deputado Ulysses

Gomes, em virtude de redistribuição); 1.036/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Adalclever Lopes, em virtude

de  redistribuição),  1.731/2011  (relator:  deputado  Ulysses  Gomes,  em  virtude  de
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redistribuição), 2.203/2011 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: deputado Adalclever

Lopes, em virtude de redistribuição) e 2.923/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Ulysses Gomes). Na fase de

discussão dos pareceres em que o deputado Romel Anízio, relator da Mensagem nº

469/2013, opina pela ratificação do Convênio ICMS nº 41/2013 por meio de projeto de

resolução que apresenta; e em que o deputado Sebastião Costa, relator do Projeto de

Lei  nº  1.568/2011,  opina  pela  aprovação  da  matéria  no  1º  turno,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o presidente defere pedidos

de vista do deputado Adalclever Lopes. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

deputados  Zé  Maia  e  Gustavo  Corrêa  em  que solicitam  seja  realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Administração Pública, convidando-se também a

Comissão de Participação Popular, para debater as políticas estaduais de finanças

públicas e de administração pública, com base no monitoramento dos programas e

ações do PPAG 2012-2015, exercício de 2013, relativos a elas; e Ulysses Gomes em

que solicita seja realizada audiência pública em Baependi para debater o Projeto de

Lei nº 3.687/2013, que dispõe sobre a alteração dos limites do Parque Estadual da

Serra  do  Papagaio.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Rômulo Viegas.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/8/2013

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e Luiz Henrique, membros da

supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Sargento  Rodrigues.

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
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comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores os  deputados mencionados entre parênteses:  Projetos de  Lei  nºs  4.299,

4.307, 4.308, 4.318, 4.328, 4.335, 4.337, 4.339, 4.344, 4.346, 4.350, 4.357, 4.366,

4.367, 4.342, 4.372 e 4.373/2013 (deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.304, 4.311, 4.325,

4.330,  4.348,  4.358,  4.364,  4.369  e  4.375/2013  (deputado Luiz  Henrique);  4.298,

4.300,  4.303,  4.320,  4.331,  4.340,  4.347,  4.365  e  4.376/2013  (deputado  Gustavo

Perrella); 4.296, 4.310, 4.315, 4.324, 4.332, 4.333, 4.334, 4.345, 4.351, 4.359, 4.363,

4.368 e  4.371/2013 (deputado  André  Quintão);  4.295,  4.309,  4.312,  4.313,  4.326,

4.336,  4.338,  4.360  e  4.362/2013  e,  em  virtude  de  redistribuição,  1.968/2011

(deputado Duílio de Castro); 4.302, 4.314, 4.327, 4.329, 4.341, 4.349, 4.361, 4.370 e

4.374/2013 e, em virtude de redistribuição, 3.622/2012 (deputado Sebastião Costa); e

4.297/2013 (deputado Leonídio Bouças). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 628/2011 e 3.924/2013 são

retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a requerimentos dos deputados

André Quintão e Luiz Henrique aprovados pela comissão. 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  1.815/2011  (relator:  deputado Luiz  Henrique);  e  3.394/2012 (relator:  deputado

Sebastião Costa). Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.666/2012 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Sebastião Costa). São convertidos

em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social o Projeto de Lei nº 4.052/2013

e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 4.208/2013

(relator: deputado Luiz Henrique). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.441/2012,  3.731  e
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4.265/2013  (relator:  deputado  Luiz  Henrique);  3.988,  4.091  e  4.267/2013  (relator:

deputado  André  Quintão);  e  4.290/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva).

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 dos Projetos de Lei nºs

3.633/2012  com  a  Emenda  nº  1,  3.944,  4.275  e  4.278/2013  (relator:  deputado

Sebastião  Costa,  os  três  primeiros  em  virtude  de  redistribuição);  e  4.144/2013

(relator: deputado Duilio de Castro). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, é aprovado o requerimento em que se solicita seja

baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 4.270/2013. Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão para a reunião extraordinária de amanhã, 14/8/2013, às 10 horas, com a

finalidade de apreciar os Projetos de Lei nºs 77 e 697/2011 e 3.195/2012, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duilio  de

Castro - Leonídio Bouças.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/8/2013

Às  9h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Rogério  Correia  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  deputado  Zé  Maia,  por

indicação do BTR), membros da supracitada comissão. Estão presentes também os

deputados  Cabo  Júlio  e  Sargento  Rodrigues.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante da 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  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
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secretária de Casa Civil (2); Maria Juanita Godinho Pimenta, presidenta do Conselho

Estadual  de  Assistência  Social,  e  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna do

Gabinete Pessoal da Presidenta da República; e dos Srs. Leopoldo Jorge Alves Neto,

chefe da Assessoria  Parlamentar  do Ministério  da  Saúde;  Clélio  Campolina Diniz,

reitor  da  UFMG;  Bruno  Gomes  Monteiro,  chefe  de  gabinete  da  ministra-chefe  da

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; Bonifácio de Andrada,

deputado federal; Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social; Cel. PM

Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da PMMG; Josué

Costa Valadão, secretário de Governo de Belo Horizonte; Kemyo Guimarães, chefe

da  Delegacia  de  Controle  de  Segurança  Privada  da  Polícia  Federal;  Tiago

Nascimento de Lacerda, secretário extraordinário da Copa do Mundo; Nélio Costa

Dutra  Júnior,  promotor  de  justiça  (8/8/2013);  Leonardo  Duque  Barbabela,

coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

do  Patrimônio  Público,  e  Manoel  Luiz  Ferreira  de  Andrade,  promotor  de  justiça

(10/8/2013). Passa-se à 2ª Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Requerimentos nºs 5.191 e 5.205/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia)  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

deputados Durval Ângelo e Duarte Bechir (2) em que solicitam seja encaminhado à

Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para a criação de varas

especializadas  de  crimes  contra  crianças  e  adolescentes;  e  seja  encaminhado  à

Polícia Civil pedido de providências para a implantação, em Contagem, da Delegacia

de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente; Duarte Bechir (2) em que solicita

seja realizada visita ao presidente do Tribunal de Justiça para discutir a possibilidade

da  criação  de  varas  especializadas  de  crimes  contra  crianças  e  adolescentes;  e

sejam encaminhados à Polícia Civil e à Corregedoria-Geral da PMMG o trecho das

notas taquigráficas da  19ª  Reunião  Ordinária da comissão em que o Sr.  Elenízio

Barreto Ferreira formaliza denúncias contra autoridades policiais de Moeda; e pedido

de providências para a apuração dos fatos; Durval Ângelo e Paulo Guedes em que
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solicitam  sejam  encaminhados  ao  Detran-MG  pedido  de  providências  para  a

renovação da carteira de habilitação do Sr. Djalma Oliveira Santos e o cumprimento

de determinação do Tribunal de Justiça; e cópia de representação relativa ao assunto

recebida na comissão; Durval Ângelo (17) em que solicita sejam encaminhadas aos

convidados para a 19ª Reunião Ordinária da comissão e ao Tribunal de Justiça as

notas taquigráficas dessa reunião; sejam encaminhados à Promotoria de Justiça da

Comarca de Santa Luzia,  à Defensoria Pública e à Prefeitura Municipal  de Santa

Luzia o trecho das notas taquigráficas da 19ª Reunião Ordinária da comissão que

contém  a  manifestação  da  Sra.  Simone  Luiza  de  Souza  Xisto;  e  pedido  de

providências para a defesa de seu direito à moradia; seja encaminhado à Secretaria

Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde pedido de providências para a

expansão  do  atendimento  à  saúde  das  populações  indígenas  do  Estado;  a

implementação  de  ações  específicas  para  essas  etnias  no  âmbito  do  programa

federal Mais Médicos e a promoção de debate sobre formas alternativas e tradicionais

indígenas de tratamento de saúde; seja encaminhado à Funai pedido de providências

para que sejam agilizados os trabalhos  de identificação e demarcação das terras

indígenas Aranã e Rio Pardo, esta destinada à etnia mucurin, localizadas no Estado;

seja encaminhado à  presidenta da  República,  aos Ministérios  da  Casa Civil  e  da

Justiça e à Procuradoria-Geral da República pedido de providências para que seja

dado especial acompanhamento aos trabalhos de demarcação das terras indígenas

Aranã e Rio Pardo, esta destinada à etnia mucurin; sejam as notas taquigráficas da

35ª Reunião Extraordinária da comissão encaminhadas aos senadores e deputados

federais por Minas Gerais, acrescidas de pedido para que os parlamentares votem

contrariamente à Proposta de Emenda à Constituição nº 215/2000; à Sra. Elizabete

Matheus  da  Silva,  da  Secretaria  de  Saúde  Indígena  do  Ministério  da  Saúde,

acrescidas  de  pedido  de  providências  para  que  seja  apurada  denúncia  de

precariedade e irregularidade no atendimento médico à tribo pataxó; à Cemig, ao IEF,

à Procuradoria-Geral de Justiça e à Procuradoria-Geral da República, acrescidas de

pedido  de  providências  para  a  apuração  de  denúncia  de  instalação  irregular  de

energia elétrica em fazenda já desapropriada e indenizada para fins de instalação de

reserva;  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  à  Funai  e  à  Secretaria  do
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Patrimônio Público da União, acrescidas de cópia de ofício da Associação dos Povos

Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana e de pedido de providências com

vistas à destinação de veículo para fins de transporte da comunidade indígena e de

sua  produção  artesanal;  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,  acrescidas  de

pedido de providências com vistas à criação de espaço público para exposição da

produção artesanal das comunidades indígenas representadas pela Associação dos

Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana; à Prefeitura Municipal de

São  João das  Missões,  acrescidas  de  pedido  de providências  para  a  criação  de

escola indígena na comunidade xacriabá da Aldeia Morro Vermelho, nesse município;

ao Ministério  Público Federal  em Governador Valadares,  acrescidas de pedido de

providências para que sejam reforçadas as ações desse órgão para a demarcação

das terras indígenas no Vale do Rio Doce, sobretudo as das tribos aranã e pataxó; ao

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos;  às  Sras.  Maria  Rosa  Índia,  líder  da  tribo  aranã;  Clemes  Araújo  Sol,

psicóloga do Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos; Avelin

Rosana Rolim, fundadora do Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena, e Etelvina

Tureta, coordenadora regional da Funai; e aos Srs. Pedro Andrade, representante dos

Advogados sem Fronteiras; Santo Caetano Barbosa e Adailton Cavalcante Bezerra,

respectivamente,  cacique  e  segundo  líder  da  tribo  xacriabá;  e  Antônio  Eduardo

Cerqueira  de  Oliveira,  coordenador  do  Conselho  Indigenista  de  Belo  Horizonte  e

Região Metropolitana; seja encaminhado à Funai pedido de providências para que

seja publicado o relatório de estudos sobre as áreas indígenas localizadas na região

Norte do Estado, a partir do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e adjacências;

seja realizada audiência pública para retomar a discussão da Chacina de Unaí, em

que  foram  assassinados  em  serviço  servidores  do  Ministério  do  Trabalho;  e  seja

formulada manifestação de aplauso aos policiais civis que participaram da elucidação

de diversos homicídios no Vale do Aço, entre os quais os do jornalista Rodrigo Neto

Faria e do fotógrafo Walgney Assis Carvalho; e Rogério Correia (2) em que solicita

sejam realizadas audiências públicas para discutir a possível perseguição política que

estaria sofrendo o ex-deputado Marcelo Caetano de Melo; e para debater os conflitos

agrários no Estado, tendo em vista a função social da terra como princípio norteador
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do  direito  agrário;  Durval  Ângelo,  Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia  em que

solicitam seja encaminhado pedido de providências ao diretor da TV Assembleia para

que  seja  feita  a  cobertura  do  julgamento  da  chacina  de  Unaí,  a  se  realizar  em

27/8/2013; Sargento Rodrigues em que solicita sejam encaminhados ao coordenador

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio

Público,  a  Josely  Ramos  Pontes,  promotora  de  justiça  de  defesa  da  saúde  e  à

ouvidora de saúde da Ouvidoria-Geral do Estado documentos apresentados, entre os

quais  carta  que  contesta  as  denúncias  realizadas  em  desfavor  da  instituição

Hospitalidade Integral do Centro Psíquico da Adolescência e Infância.  Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Duarte Bechir - Sebastião Costa - Glaycon Franco.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 14/8/2013

Às  10h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Almir  Paraca,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Ulysses

Gomes. 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 debater as dificuldades na exploração das águas

minerais  em  São  Lourenço  e  região,  assim  como  propostas  de  mudanças  na

legislação federal  relativas  à  exploração das águas  minerais,  e  a  discutir  e  votar

proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir  as Sras. Patrícia Pereira Lessa, vice-prefeita,  representando o Sr.  José

Sacido Barcia Neto, prefeito municipal de São Lourenço; Maria Lúcia Resende Garcia

e Alzira Maria Fernandes, ex-vereadoras da Câmara Municipal de São Lourenço e, a

segunda,  representante  do  grupo Amar Águas;  e  os  Srs.  Waldinei  Alves Ferreira,

presidente  da  Câmara  Municipal  de  São  Lourenço;  Pedro  Paulo  Barreiros  Aina,

promotor  de  Justiça  da  1ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca de São  Lourenço;
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Leandro  Pannain  Rezende,  promotor  de  Justiça  da  4ª  Promotoria  de  Justiça  da

Comarca  de  São  Lourenço;  Bergson  Cardoso  Guimarães,  promotor  de  Justiça  e

coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio

Grande;  e  Agilsander  Rodrigues da Silva,  presidente da Comissão das Águas  da

Câmara Municipal de São Lourenço, que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência concede a palavra ao deputado Ulysses Gomes, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para  a próxima reunião extraordinária,  a  ser  realizada em

21/8/2013, às 10 horas, em Três Marias, com a finalidade de ouvir  os comitês de

bacia, de forma regionalizada, e discutir questões relacionadas ao uso da água e à

gestão de recursos hídricos; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Almir Paraca, presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CPI DA TELEFONIA, EM

14/8/2013

Às  10h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Adalclever  Lopes,  Lafayette  de  Andrada  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Cabo Júlio.  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

discutir  e  votar  proposições  da  comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  do  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ituiutaba,  vereador

Reginaldo  Luiz  Silva  Freitas,  encaminhando  convite  dos  vereadores  Francisco  T.

Oliveira Filho e José Divino de Melo, para que a CPI participe de audiência pública

naquele  município,  a  ser  marcada  oportunamente,  para  discutir  os  inúmeros

problemas das empresas de telefonia na região; do vice-prefeito do Município de São
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Geraldo,  Jonas  Batalha  Silveira,  relatando  os  problemas  de  telefonia  naquele

município e solicitando melhorias no serviço; ; e de correspondência do Sr. Carlos

Duprat, diretor do Sinditelebrasil, publicada no Diário do Legislativo, em 8/8/2013. O

deputado João Leite faz a entrega de DVD com o conteúdo da reunião realizada pela

Unale, em Brasília, no dia 8/8/2013, referente às CPIs de Telefonia do País. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues, Adalclever

Lopes e Lafayette de Andrada (9) em que solicitam seja encaminhado ao Ministro das

Comunicações pedido de informações, na forma de relatório, sobre o Fust, o Fistel e

o Funttel, contendo dados relativos ao montante arrecadado desde o ano de 2000, a

destinação dos recursos e o valor dos recursos atualmente aplicados no fundo; seja

realizada reunião com convidados para ouvir um representante do Juizado Especial

Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;  seja atribuída à CPI da Telefonia a

autoria do Projeto de Lei nº 4.341/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as

empresas  prestadoras  do  serviço  de  telefonia  móvel  manterem  postos  de

atendimento presenciais em localidades com população acima de 20 mil habitantes;

seja  encaminhado  aos  presidentes  das  operadoras  responsáveis  pedido  de

informação referente ao cronograma de implantação da telefonia rural no Estado de

Minas  Gerais,  nos  termos  da  determinação  da  Anatel;  e  seja  encaminhado  aos

presidentes da operadoras de telefonia móvel Tim, Oi, Vivo, Claro e CTBC pedido de

informações sobre: número de usuários e linhas em uso de telefonia móvel; número

de ligações realizadas  por  hora,  dia e mês;  número de antenas instaladas;  quais

municípios mineiros possuem legislação restritiva para instalação de antenas; número

de reclamações atendidas pelo "call center" da respectiva operadora e o índice de

resolutividade;  e  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  presidentes  das  câmaras  de  vereadores  e  aos  prefeitos  dos

municípios  mineiros  questionário,  a  ser  elaborado  pela  CPI  da  Telefonia,  com  a

finalidade  de  fazer  um  levantamento  das  denúncias  e  reclamações  relativas  às

empresas  de  telefonia  de  cada  localidade.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - João Leite - Sargento Rodrigues - Romel Anízio.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/8/2013

Às 15h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

Duarte Bechir (substituindo o deputado Neilando Pimenta, por indicação da Liderança

do  BTR)  e  Luiz  Henrique (substituindo  o  deputado  Fred Costa,  por  indicação  da

Liderança do BTR), 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.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação,  cada um  por  sua  vez,  são aprovados  requerimentos  da  deputada Luzia

Ferreira e outras em que solicitam seja realizado debate público da Comissão de

Participação  Popular,  com  a  finalidade  de  debater  os  30  anos  de  existência  do

Conselho Estadual da Mulher enquanto espaço de formulação de políticas públicas

para mulheres no Estado, bem como avaliar os avanços na implementação destas

políticas a partir da atuação do referido Conselho; dos deputados André Quintão (2)

em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  da  Saúde  pedido  de

providências  com  vistas  a  implantação  de  procedimentos  de  implante

cardiodesfibrilador para atender aos municípios de Pouso Alegre, Varginha, Alfenas,

Itajubá, Lavras, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso, Passos, entre outros

municípios localizados na região Sul de Minas; seja formulado voto de congratulações

com a Associação Mineira de Escolas Família Agrícola - Amefa -MG -, por ocasião

dos 20 anos de sua fundação; Duarte Bechir em que solicita seja realizada audiência

pública  no  município  de  Inconfidentes,  com vistas  a  debater  sobre  a  situação da

regularização  fundiária  dos  imóveis  naquele  município.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
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comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Maria Tereza Lara.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2013

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Sebastião Costa  e Sargento  Rodrigues,  membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Cabo  Júlio  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  apreciar  matéria  constante  da  pauta  e  discutir  e  votar  proposições  da

comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no

Diário  do  Legislativo,  em  15/8/2013:  ofícios  das  Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,

secretária de Casa Civil, e Maria Elizabeth Farace, da Auditoria Setorial da Secretaria

de Educação, e dos Srs. Leonardo Ananias Leão, presidente da Câmara Municipal de

Oliveira; Mario Heringer, deputado federal, e Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário

de Defesa Social. Logo após, o presidente dá ciência aos membros sobre os convites

feitos à comissão, para participarem das reuniões de monitoramento do PPAG que

serão realizadas pelas Comissões de Trabalho, Previdência e da Ação Social, Defesa

dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  e  conjunta  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização e de Política Agropecuária e Agroindustrial, nos dias 27/8/2013, 25/9/

2013 e 3/9/2013, respectivamente. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Requerimento nº 5.299/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Rogério

Correia (2) em que solicita seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de
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Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG e ao secretário de Estado da Fazenda as notas

taquigráficas da 20ª  Reunião Ordinária da  comissão,  com pedido de providências

quanto  à  desburocratização  do  licenciamento  de  veículos  para  pessoas  com

deficiência; seja formulada manifestação de apoio aos trabalhadores rurais sem terra

do acampamento José Bandeira da fazenda da Prata. no Município de Pirapora, em

função da luta pela terra e, tendo em vista iminente cumprimento de reintegração de

posse por força policial  na fazenda citada com perspectiva de desfecho trágico, e

requer sejam cientificados da manifestação o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de

Pirapora,  da  Vara  Estadual  de  Conflitos  Agrários  de  Minas  Gerais  e  o  secretário

Extraordinário  de  Regularização  Fundiária;  ambos  com  emenda apresentada pelo

deputado Durval Ângelo; Duarte Bechir  (3) em que solicita sejam encaminhadas à

Promotoria da Comarca de Salinas, as notas taquigráficas da 20ª Reunião Ordinária

da comissão,  com o registro  da  fala  de  Valmir  da  Costa  Pereira,  solicitando seja

agilizada a tramitação de procedimento instaurado por essa promotoria (Notícia de

Fato nº MPMG 0570.13.000043-5); seja encaminhado ao Delegado da Polícia Civil da

Comarca de Santa Luzia o trecho das notas taquigráficas da 21ª Reunião Ordinária

da  comissão,  que  contém  a  fala  de  Viviane  Pereira  dos  Santos,  autoridade

responsável pelo auto de prisão em flagrante do acusado Gleisson Pereira Rodrigues,

solicitando-se agilidade na apuração dos fatos pois as testemunhas afirmam que ele

não teria participado do fato delituoso e sua irmã alega ser o mesmo inocente; seja

encaminhado ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia o trecho das

notas taquigráficas da 21ª  Reunião Ordinária da comissão,  que contém a fala de

Viviane  Pereira  dos  Santos,  solicitando  agilidade  na  tramitação  do  processo  nº

0182745-98.2013.8.13.0245,  uma  vez  que  a  irmã  do  acusado  Gleisson  Pereira

Rodrigues  alega  ser  o  mesmo inocente;  Durval  Ângelo  (4)  em  que  solicita  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  ao  desembargador  Nelson  Missias,  do

Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  por  seu  posicionamento  de  repúdio  às

declarações  feitas  pelo  candidato  à  presidência  da  Associação  dos  Magistrados

Brasileiros  -  AMB, Roberto Bacellar,  juiz  paranaense que se declarou favorável  à

pena  de  morte  para  juízes  corruptos;  seja  encaminhada  à  Associação  dos

Magistrados Brasileiros -  AMB - manifestação de repúdio pelas  declarações feitas
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pelo candidato à presidência dessa entidade Roberto Bacellar, juiz paranaense que

se declarou favorável à pena de morte para juízes corruptos; seja encaminhado ao

presidente  do  Conselho  Nacional  Justiça  pedido  de  providências  quanto  às

declarações  feitas  pelo  candidato  à  presidência  da  Associação  Brasileira  de

Magistrados, Roberto Bacellar, juiz paranaense que se declarou favorável à pena de

morte para juízes corruptos; seja encaminhada ao Conselho Nacional de Defesa dos

Direitos da Pessoa Humana pedido de providências em face das declarações feitas

pelo  candidato à presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros  -  AMB -,

Roberto Bacellar, juiz paranaense que se declarou favorável à pena de morte para

juízes corruptos, conforme declaração gravada em áudio. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

22/8/2013

Às 10 horas, comparecem na Câmara Municipal de Timóteo os deputados Durval

Ângelo  e  Rogério  Correia,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,

também,  o  Deputado  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 discutir  a  situação da cadeia pública do Município de

Timóteo. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Andréia Rocha Souza, da Gestão da Proteção Social Especial, representando a

Sra. Patrícia Nunes Silva Elias, secretária municipal de Assistência Social de Timóteo;

e Guaraciaba Gomes Martins Araújo, presidente da Câmara Municipal de Timóteo; e

os Srs. Keisson Domingues Drumond, prefeito de Timóteo; Rodrigo Antunes Lage,

juiz  diretor  do  Foro  da  Comarca  de  Timóteo;  Capitão  PM  Luiz  Carlos  Ribeiro

Magalhães, comandante da 85ª Companhia do 58º Batalhão da 12ª Região de Polícia
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Militar  de Minas Gerais;  Heyder Leonardo Torre, procurador-geral  do Município de

Timóteo;  Leandro  Cristino  Macedo  Santa  Bárbara,  diretor  da  cadeia  pública  de

Timóteo;  José  Carlos  de  Paula,  presidente  da  Apac  de  Timóteo  e  do  Conselho

Municipal Antidrogas; Adão dos Anjos, diretor-geral da Penitenciária Dênio Moreira de

Carvalho,  de  Ipaba;  e  Adriano Costa  Alvarenga,  Reginaldo  Barbosa  de Carvalho,

Leanir José de Souza Zizinho, João de Souza, José Constantino Coronel, Moacir de

Castro, Leonardo Rodrigues Lelé da Cunha, Elci Pedro Ozório e Fábio Campos da

Costa, vereadores da Câmara Municipal de Timóteo, que são convidados a tomar

assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Celinho do Sinttrocel,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.441/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Clínica Nova Aliança, com sede no Município

de Espírito Santo do Dourado.

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  3.441/2012 pretende declarar  de utilidade pública a Clínica

Nova Aliança, com sede no Município de Espírito Santo do Dourado, pessoa jurídica
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de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo prestar assistência a

dependentes químicos, visando à sua recuperação e reinserção na sociedade.

Com esse propósito, a instituição fomenta a reestruturação de seus assistidos por

meio  da  eliminação  do  uso  das  substâncias  químicas,  da  busca  de  sua

autoconsciência  e  da  retomada  da  condução  de  suas  vidas.  Para  tanto,  realiza

palestras sobre prevenção e assuntos de interesse comum, arteterapia, relaxamento,

terapia em grupo e atividades de lazer.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário  desenvolvido pela Clínica Nova

Aliança  no  Município  de  Espírito  Santo  do  Dourado,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.441/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2013.

Pompílio Canavez, relator.



918
____________________________________________________________________________



919
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2013

ATAS

ATA DA 27ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/8/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e André Quintão

Sumário:  Comparecimento -  Abertura -  Ata -  Destinação da reunião -  1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição

de vídeo - Palavras do presidente - Palavras do Prof. Alexandre Eustáquio Teixeira -

Palavras da Sra. Maria do Carmo Freitas Macedo - 2º Painel: Composição da Mesa -

Palavras  do  presidente  -  Sessão  do  Parlamento  Jovem  de  Minas  2013  -

Apresentação dos relatórios  aprovados  nos grupos de  trabalho  -  Esclarecimentos

sobre a dinâmica dos trabalhos - Apresentação, discussão e votação dos destaques -

Discussão e votação de novas propostas - Aprovação do Documento Final - Entrega

do Documento Final - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Dinis Pinheiro - André Quintão - Maria Tereza Lara - Tiago Ulisses.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra o 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  à  realização  da  sessão  plenária  final  do

Parlamento Jovem de Minas 2013, projeto resultante da parceria entre a Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  a  PUC Minas  e  câmaras  municipais.  Nesta  sessão,

estudantes  do  ensino  médio  dos  municípios  participantes  discutirão  e  votarão

propostas elaboradas por eles sobre o tema “Cidades sustentáveis: desafios para as
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novas gerações”, cujo resultado será entregue à Comissão de Participação Popular

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º painel os Exmos. Srs.

vereador  Professor  Wendel,  representando  o  presidente  da  Câmara Municipal  de

Belo  Horizonte,  vereador  Léo  Burguês;  professor  Alexandre  Eustáquio  Teixeira,

coordenador  do  Núcleo de Políticas  Urbanas e  Socioespaciais  da Pró-Reitoria  de

Extensão  da  PUC  Minas,  representando  a  entidade;  e  deputado  André  Quintão,

presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular  desta  Casa;  as  Exmas.  Sras.

deputada Maria Tereza Lara, vice-presidente da referida comissão; Ruth Schmitz de

Castro, gerente-geral da Escola do Legislativo desta Casa; e Maria do Carmo Freitas

Macedo,  coordenadora  do  Parlamento  Jovem  de  Minas  em  Pouso  Alegre,

representando as câmaras municipais parceiras; o Exmo. Sr. vereador Luiz Humberto

Dutra, da Câmara Municipal de Uberaba; e as estudantes Gabriella Mares Duro, do

Colégio  Maximus,  unidade  Palmares,  de  Belo  Horizonte;  e  Gabriella  Ramos  de

Menezes  Flores,  da  Escola  Estadual  Antônio  Martins  do  Espírito  Santo,  de  Nova

Serrana.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

Carlos  Henrique,  coordenador  do  programa  Segundo  Tempo,  representando  o

secretário  municipal  de  Esporte  e  Lazer  de  Belo  Horizonte,  Bruno  Miranda;

vereadores Solange Estevam, Alysson Pedrosa, Edison Wander Ribeiro, da Câmara

Municipal de Ouro Preto; Paulo Antônio Moreira, presidente da Câmara Municipal de

Visconde do Rio Branco, Alex Vinícius Coelho e Rober Barreto, vereadores dessa

câmara; vereadores Flávio Henrique Faria, Jonei Eiras e Rogério Carrilo, da Câmara

Municipal de Poços de Caldas; Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira, presidente

em exercício da Câmara Municipal de Viçosa, Paulo Roberto Cabral, Geraldo Luís

Andrade, Sávio José e Marcos Nunes Coelho, vereadores dessa Câmara; Dulcineia

Costa,  presidente  da Câmara Municipal  de Pouso Alegre,  Braz de  Andrade,  José

Vianei Bernadino Lima e Wilson Tadeu Lopes, vereadores dessa câmara; vereadores
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Ricardo Oliveira de Freitas e Sandro Alves Costa, da Câmara Municipal de Iturama;

vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, da Câmara Municipal de Carandaí;

vereadora Cláudia Jacinto Corrêa, da Câmara Municipal de Santos Dumond; Antônio

Donizete Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana; Otávio Arantes

Xavier,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Leopoldina,  e  Oldemar  Montenári,

vereador dessa câmara; Luiz Carlos  Marineti,  presidente da Câmara Municipal  de

Espera Feliz;  Cézar Tadeu Ronchi Júnior,  vice-presidente da Câmara Municipal de

Marechal  Floriano,  Espírito  Santo;  e vereador  Geraldão,  da  Câmara Municipal  de

Viçosa; e da Exma. Sra. Genistela Aparecida Silva Barbosa, diretora legislativa da

Câmara Municipal de Conceição das Alagoas.

Participam desta edição do Parlamento Jovem de Minas os seguintes municípios

parceiros: Belo Horizonte, Capelinha, Carandaí, Caratinga, Espera Feliz, Iturama, Juiz

de  Fora,  Leopoldina,  Matias  Barbosa,  Montes  Claros,  Nova  Serrana,  Ouro  Preto,

Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santos Dumont, Uberaba, Viçosa e Visconde do Rio

Branco.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir, de pé, a execução do Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O  locutor  -  Assistiremos  agora  ao  vídeo  elaborado  pela  TV  Assembleia

especialmente para esta edição do Parlamento Jovem.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Presidente

Boa tarde. Não há ninguém aqui não, André?

A plateia - Boa tarde.

O presidente - Muito bem. Onde há juventude, tem de haver alegria - não é isso?

Saúdo aqui o dileto amigo, vereador Professor Wendel, representando o presidente

da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  vereador  Léo  Burguês.  É  uma  alegria

enorme, Wendel, reencontrá-lo. V. Exa. está brilhando na Câmara Municipal. Saúdo o

Prof. Alexandre Eustáquio Teixeira, coordenador do Núcleo de Políticas Urbanas e

Socioespaciais da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Muito grato pela parceria
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virtuosa, que realmente tem encantado os mineiros e mineiras. Saúdo o deputado

André Quintão, dileto amigo, valente guerreiro da vida pública, que preside, de forma

muito qualificada, a Comissão de Participação Popular. É o presidente dessa famosa

comissão,  que  tanto  serviço  tem  prestado  aos  mineiros.  Saúdo  a  Exma.  Sra.

deputada Maria Tereza Lara, vice-presidente da Comissão de Participação Popular,

querida amiga - muito grato, Maria Tereza. Saúdo a Sra. Ruth Schmitz de Castro,

gerente-geral da Escola do Legislativo. Ela é o xodó do Parlamento, do Legislativo, da

juventude. Parabéns! Saúdo a Sra. Maria do Carmo Freitas Macedo, coordenadora

do Parlamento Jovem de Minas em Pouso Alegre. Muito grato por sua presença, é

uma alegria tê-la conosco.

É assim que eu gosto.  O presidente aqui  não tem muita formalidade. Fiquem à

vontade, pois esta Casa é de vocês.

Estava falando com a querida Mônica Miranda que este é um dos momentos mais

precisos do Parlamento. Querido professor, fico muito feliz com essa parceria feita

entre a PUC, câmaras municipais e a Assembleia de Minas. É uma bela oportunidade

de participação, de cidadania e de vida ativa por parte de todos nós. E vejam que

interessante:  vocês são jovens,  são estudantes,  mas todos  nós nos encontramos

para aprender com vocês, queridos estudantes.

Há pouco testemunhamos uma inquietação nacional.  Os jovens  saíram às ruas

levando a sua demanda, o seu sonho, as suas inspirações. Foi um belo momento de

cidadania, de garra, de patriotismo, de consciência cívica. Todos nós desejamos isso.

Quando cheguei à Assembleia, tinha a idade de vocês, vinte e poucos anos, no

meu primeiro mandato como deputado. E eu externava aquela indignação, aquele

sentimento de repulsa e aquele sonho de ver uma Minas melhor, de ver um Brasil

mais feliz, mais promissor. Vocês sabem muito bem que não temos como apagar o

passado, mas temos obrigação de construir, de edificar um futuro legal,  um futuro

alegre, um futuro feliz, de prosperidade e que ofereça justiça social. Esse é o sonho

de cada um de nós. Somos empregados de vocês. Estamos aqui para quê? Para

trabalhar por vocês, para trabalhar para suas famílias, para trabalhar para os idosos,

para trabalhar para os mineiros, para as mineiras, buscando efetivamente melhorar a

vida de todos. É isso que fazemos na Assembleia de Minas. É algo simples, mas é
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algo muito,  muito nobre.  A vida pública,  desde que exercida com seriedade,  com

correição,  com  dinamismo,  com  audácia,  com  espírito  sonhador,  traz  uma  bela

oportunidade de construir, de fazer e de realizar.

E digo a vocês, jovens, que fico muito feliz com este momento. Quero parabenizar

cada  um  de  vocês.  Quero  abraçar  os  vereadores,  a  PUC,  os  professores,  os

colaboradores,  os  servidores das câmaras por  essa construção coletiva.  Aqui  é a

Casa  do  Debate  através  dessa  construção,  dessa  participação  coletiva,  das

transformações. Muitos desafios se encontram pela frente.

Este  ano  estamos  debatendo  a  questão  das  cidades  sustentáveis,  das  cidades

inteligentes, que temos obrigação de construir para as próximas gerações terem uma

vida muito melhor do que a de todos nós. Temos desafios enormes. Por exemplo: há

900 mil mineiros em Minas que ainda vivem em situação de pobreza extrema. Isso é

algo muito grave. No Brasil, talvez muitos não saibam, mas há 16 milhões de pessoas

em situação de pobreza. Temos de trabalhar para essas pessoas. Temos de melhorar

a vida dessas pessoas. Temos de combater os malefícios, as injustiças, os racismos.

Há 15 dias - relembro ao deputado André Quintão e à deputada Maria Tereza Lara,

que participaram, foi um momento belíssimo -, aproximadamente 30 mil jovens de BH

e da região metropolitana saíram às ruas na 2ª Marcha contra o Crack. Foi lindo, foi

superlegal, foi emocionante. E por que isso? Porque a Assembleia de Minas achou

por bem promover uma verdadeira guerra para enfrentar esse grande malefício da

sociedade contemporânea que se chama “crack”. E temos de dizer um não, um não

muito  forte  ao  “crack”,  às  drogas  e  dizer  um  sim  à  vida,  à  alegria,  à  paz,  à

prosperidade  e  à  família.  E  cultivar  permanentemente  os  bons  valores,  os  bons

princípios, sobretudo os princípios cristãos.

É por isso que a Assembleia de Minas acredita muito na juventude. É por isso que,

ao ouvir a juventude dizer “vem para cá”, aproveito a oportunidade, deputados André

Quintão e Maria Tereza Lara, na condição de presidente do Parlamento e empregado

de vocês, com esse meu espírito sonhador, para dizer o mesmo: vem para cá. Vem

para cá, você, jovem; vem para cá, juventude; vem nos ajudar, vem ajudar Minas e o

Brasil. Vamos sonhar juntos, trabalhar juntos, construir juntos. Esse é o nosso desejo

e o propósito dessa parceria entre a PUC, as câmaras municipais e a Assembleia de
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Minas.

Quero  deixar  um  abraço  muito  fraterno  a  cada  um  de  vocês,  reconhecendo  a

excelência desse trabalho e a preciosidade das opiniões e sugestões de cada um,

que serão acolhidas e encaminhadas para a Comissão de Participação Popular, que

tem à frente esse extraordinário timoneiro da vida pública, essa pessoa realmente

amiga, companheira, dedicada e leal às belas e caras tradições de Minas, o deputado

André Quintão, que tem a seu lado a sensibilidade e a voz feminina e amorosa de

uma mulher  como a  deputada Maria  Tereza Lara.  É  muito  gratificante  saber  que

estamos caminhando, andando para a frente, olhando para a frente e abraçando o

futuro. Aliás, como nos ensina o papa Francisco, abraçar o futuro significa fazer o que

estamos  fazendo  aqui:  praticando  a  generosidade  e  a  solidariedade  com  fé

inquebrantável e com vontade de fazer o melhor. Que Deus abençoe vocês. Mãos às

obras! Vamos, juntos, consolidar o futuro por Minas Gerais?

Um beijo  no coração.  Parabéns,  juventude.  Rapidamente,  peço que levantem a

mão os representantes de: Belo Horizonte; Capelinha; Carandaí; Caratinga; Espera

Feliz;  Iturama;  Juiz  de  Fora;  Leopoldina;  Matias  Barbosa;  Montes  Claros;  Nova

Serrana; Ouro Preto; Poços de Caldas; Pouso Alegre;  Santos Dumont;  Uberaba -

cidade que me concedeu o título de Cidadão Honorário nesta semana, o que foi muito

legal -; Viçosa; Visconde do Rio Branco; e Ibirité - de Ibirité, somente o Dinis Pinheiro;

estou sozinho. Parabéns, gente. Valeu!

Antes de encerrar minha fala, quero saudar a juventude na pessoa da Gabriella

Ramos e da Gabriella Mares. Vamos em frente!

Palavras do Prof. Alexandre Eustáquio Teixeira

Meus  cumprimentos  aos  Exmos  Srs.  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da

Assembleia  Legislativa;  vereador  Professor  Wendel,  neste  ato  representando  o

presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  deputado  André  Quintão,

presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa; deputada

Maria Tereza Lara, vice-presidente da Comissão de Participação Popular; vereador

Luiz  Dutra,  de  Uberada;  Ruth  Schmitz  de  Castro,  gerente-geral  da  Escola  do

Legislativo; Maria do Carmo Freitas Macedo, coordenadora do Parlamento Jovem de

Minas em Pouso Alegre, representando as câmaras municipais parceiras; Gabriella
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Ramos de Menezes Flores, da Escola Estadual Antônio Martins, de Nova Serrana; e

Gabriella Mares, do Colégio Maximus Palmares, de Belo Horizonte.

Depois  da  fala  do  presidente,  que  foi  bem abrangente  e  abordou os  principais

pontos, a minha fica um pouco constrangida. Mas gostaria de reforçar um aspecto

que para nós, da universidade, é extremamente importante: essa parceria PUC Minas

e Assembleia, no projeto Parlamento Jovem. É uma parceria antiga, que ajudou a

conceber esse projeto.

Desde  então  temos  acompanhado  a  equipe  da  Escola  do  Legislativo  no

desenvolvimento desse projeto, que,  a cada edição, tem-se mostrado no caminho

correto, mais acertado do ponto de vista qualitativo.  Prezamos muito o projeto na

universidade porque, para nós, ele é um instrumento pedagógico, educativo, por meio

do qual acreditamos ser possível transformar a realidade social brasileira. Temos uma

série  de  projetos  de  extensão  que  trabalham  com  educação,  mas  o  Parlamento

Jovem é um dos nossos projetos mais antigos e, poderíamos dizer, de coração. Falar

dele  para  mim  é  um  pouco  complicado  porque  também  coordeno  o  Parlamento

Jovem pela PUC, então tenho uma relação afetiva com o projeto.

Esse  aspecto  pedagógico,  educativo,  que  vocês  estão  aqui  trabalhando,

desenvolvendo ao longo desses três dias, é muito importante e relevante para nós.

Sem  esse  trabalho  de  construção  de  autonomia,  de  protagonismo  juvenil,  de

empoderamento,  não  é  possível  uma  sociedade  e  um  estado  plenamente

democrático, um Poder Legislativo plenamente representativo. Por isso que esse é

um projeto extremamente importante para nós. Gostaria de desejar a todos nós uma

ótima tarde de trabalho e agradecer mais uma vez a presença de todos. Vamos lá.

Obrigado.

Palavras da Sra. Maria do Carmo Freitas Macedo

Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;  o  vereador  Professor  Wendel,  neste  ato

representando o vereador Leo Burguês de Castro, presidente da Câmara Municipal

de Belo Horizonte; o Prof. Alexandre Eustáquio Teixeira, coordenador do Núcleo de

Políticas Urbanas e Socioespaciais da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas; o

deputado  André  Quintão,  presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular  da
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Assembleia Legislativa de Minas Gerais; a Exma. Sra. deputada Maria Tereza Lara,

vice-presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular;  o  vereador  Luiz  Dutra,  de

Uberaba;  a  nossa  querida  Ruth  Schmitz  de  Castro,  gerente-geral  da  Escola  do

Legislativo; e estas duas lindas assentadas ao meu lado, as duas Gabrielas, Ramos e

Flores.

Gostaria de  pedir  a  permissão da Mesa para fazer  um cumprimento especial  à

presidente  da  Câmara Municipal  de  Pouso  Alegre,  que  está  presente  e  em  cuja

pessoa cumprimento todos os demais presentes; e, claro, uma saudação para lá de

especial  a  vocês,  jovens,  que  hoje  são,  sem  dúvida,  os  atores  principais.  Tenho

certeza  de  que  vocês  estão  muito  bem  preparados.  A  coordenadoria  de  cada

município faz um trabalho muito bom e a cada ano tem melhorado. Agora, com a

regionalização, Ruth, quem sabe vão participar mais municípios ainda.

Queria parabenizar a Assembleia Legislativa e a PUC pela iniciativa deste projeto

tão  lindo  e  desejar-lhes,  moçada,  uma tarde  muito  boa.  Que  vocês  deixem  aqui

propostas maravilhosas. Boa tarde a todos.

2º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 2º painel os  estudantes

Jady Gouveia  Sampaio  de  Araújo,  do  Município  de  Pouso  Alegre,  e  Estela  Silva

Lopes, do Município de Montes Claros, coordenadora e relatora do grupo de trabalho

Uso e Conservação da Água, respectivamente; Maria Luíza Lopes de Oliveira, do

Município de Montes Claros, e Gabriella Mares Duro, do Município de Belo Horizonte,

coordenadora  e  relatora  do  grupo  de  trabalho  Produção  e  Consumo,

respectivamente; e João Antônio Oliveira Dias, do Município de Caratinga, e  Laura

Luiza de Oliveira Souza, do Município de Juiz de Fora,  coordenador e relatora do

grupo de trabalho Gestão do Espaço Urbano e Rural, respectivamente.

Palavras do Presidente

O deputado André Quintão -  Boa tarde a todos.  Em meu nome e em nome da

deputada Maria Tereza Lara, parabenizo-lhes pela participação nesta 10ª edição do

projeto Parlamento Jovem. Teremos propostas aprovadas a partir do documento que

vocês apresentaram e a Assembleia distribuiu. Já li propostas muito interessantes e
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alinhadas com as políticas públicas que precisam ser agilizadas em nosso estado. Ao

final  dos  debates,  receberemos  o  documento  final  deliberado  por  vocês.  Cada

proposta será objeto de análise pela Comissão de Participação Popular.

Acompanho o Parlamento Jovem desde a sua primeira edição. Muitas propostas

que surgiram nesse projeto se transformaram em realidade de política pública em

Minas Gerais, como alteração da composição do conselho estadual, disponibilização

de espaço para grêmios estudantis nas escolas estaduais, extensão da alimentação

escolar para o ensino médio, começando pelas regiões mais vulnerabilizadas. Além

disso, tivemos muitos requerimentos, sugestões de providências ao poder  público.

Portanto cada proposta tem um encaminhamento que se torna público; os pareceres

são publicados no Minas Gerais. Vocês podem acessar a tramitação das propostas.

Algumas podem ter desdobramentos no orçamento do Estado. Todo ano a Comissão

de Participação Popular realiza audiências públicas para discutir o orçamento.

Combinei com a deputada Maria Tereza Lara que, em função do horário, diríamos

apenas que as propostas que vocês votarão serão recebidas por nós, na Comissão

de Participação Popular,  e  terão o maior  carinho da nossa parte para que sejam

transformadas em realidade. Parabéns! A condução dos trabalhos em Plenário agora

é de vocês. Muito obrigado.

Sessão do Parlamento Jovem de Minas 2013

Apresentação dos Relatórios Aprovados nos Grupos de Trabalho

A estudante  Jady  Gouveia  Sampaio  de  Araújo  -  Boa  tarde,  colegas,  Exmos.

deputados, presidente e todos que estão nos assistindo. A partir deste momento, as

relatoras disporão de até 10 minutos para apresentarem o processo de discussão dos

grupos de trabalho.

- Procede-se à leitura dos relatórios aprovados nos grupos de trabalho.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A estudante Maria Luíza Lopes Oliveira - Gostaria de informar que esta reunião terá

a seguinte dinâmica: primeiramente, no prazo de até 2 minutos, será feita a leitura da

proposta,  uma a  uma,  e  a  apresentação oral  dos  destaques  solicitados,  inscritos

ontem, em reunião dos participantes. Após, haverá discussão e votação por maioria

simples dos destaques. Em seguida, teremos apresentação, discussão e votação das
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novas propostas apresentadas dentro do prazo estabelecido, desde que subscritas

por, no mínimo, 35% dos votantes; e entrega do documento final ao representante da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O estudante João Antônio Oliveira Dias - Primeiramente, boa tarde aos deputados e

demais  presentes.  Ontem,  o  pedido  de  destaque  foi  registrado  em  reunião  dos

participantes,  no  Hotel  Fazenda  Canto  da  Siriema.  As  propostas  serão  lidas

sequencialmente,  e os  participantes  inscritos  serão convidados a apresentar  suas

considerações. Em seguida, passaremos à votação e à aprovação dos destaques. A

fim  de  verificar  o  quórum,  a  coordenação  solicita  aos  votantes  que  levantem  os

cartões  de  votação.  (-  Pausa.)  Há  108  votantes;  portanto  são  necessárias  38

assinaturas para a apresentação de novas propostas.

Apresentação, Discussão e Votação dos Destaques

A estudante Jady Gouveia Sampaio de Araújo - A coordenação esclarece que novas

propostas  poderão  ser  apresentadas  por  escrito,  em  formulário  próprio,  até  às

17h30min, e entregues à mesa da assessoria, ao lado da tribuna, à minha esquerda.

Daremos início à apresentação e à votação dos destaques.

- Procede-se à apresentação, discussão e votação dos destaques.

Discussão e Votação de Novas Propostas

A estudante Maria Luíza Lopes Oliveira - Neste instante, vamos passar às novas

propostas.

- Procede-se à discussão e votação de novas propostas.

A estudante  Jady Gouveia Sampaio de Araújo -  Em meu nome e no da minha

relatora, Estela, digo que foi um prazer e uma honra trabalhar com vocês. Desculpem

algum erro. Muito obrigada. Até o ano que vem.

A estudante Maria Luíza Lopes Oliveira - Agradeço em meu nome e no da minha

relatora,  Gabriela,  do Município de Belo  Horizonte,  a oportunidade de representar

vocês. Foi extremamente gratificante. E quero deixar um recado para que continuem

assim, porque são jovens como nós, como eu e como você, que conseguem mudar

este Brasil.

Aprovação do Documento Final

A estudante Maria Luíza Lopes Oliveira - Declaro aprovado o documento final do
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Parlamento  Jovem  de  Minas  2013,  que  trata  do  tema  “Cidades  sustentáveis  -

Desafios para as novas gerações”.

- O teor do documento final aprovado é o seguinte:

DOCUMENTO FINAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS 2013

Tema: Cidades Sustentáveis - Desafios para as Novas Gerações

Subtema 1

Uso e Conservação da Água

1 - Aumento da fiscalização, no Estado de Minas Gerais, relativa à manutenção das

reservas nas áreas de nascente dos mananciais que abastecem os municípios, bem

como implantação de áreas verdes, com vistas ao aumento da permeabilidade do

solo  em  espaços  urbanos,  tanto  públicos  quanto  privados;  e  obrigatoriedade  de

reserva, pelas edificações, de parte de sua área total para área verde, possibilitando

a infiltração da água da chuva, como forma de prevenir enchentes e desastres do

tipo.

2 -  Redução do IPTU para construções que tenham sistemas sustentáveis,  tais

como  sistema  coletor  de  água  pluvial,  placas  solares  e  coleta  seletiva,  com

fiscalização para garantir o cumprimento da lei.

3 - Construção de aterros sanitários que atendam todos os municípios, mesmo que

utilizados em conjunto, inclusive por meio de consórcios; e recuperação ambiental

dos locais onde funcionam os atuais lixões, visando a não contaminação dos lençóis

freáticos, fiscalizando-se o cumprimento da legislação ambiental e capacitando-se os

funcionários.

4 - Responsabilização, por parte do Estado de Minas Gerais e dos municípios, pela

restauração, manutenção e tratamento das minas de água, rios e córregos, por meio

de  parcerias  e  consórcios,  através  do  Programa  Bolsa  Verde,  com  trabalho  de

conscientização da população realizado por estudantes em espaços públicos, sendo

que  esses  estudantes  também  plantariam  árvores  em  regiões  determinadas  pelo

Estado.

5 - Alteração da legislação vigente, tornando a água mineral um recurso hídrico, e

não, um recurso mineral, sujeito a fiscalização pelo Estado e por órgão competente

(política de recursos hídricos).
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Subtema 2: Produção e Consumo

6  -  Fixação  de  limite  máximo,  de  acordo  com  normas  definidas  pelo  Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais, para a produção e a distribuição de material de

campanha eleitoral, com uso obrigatório de papel reciclado, de forma a se evitar o

excesso de poluição visual,  ambiental  e sonora,  sujeito  a multa em caso de não

cumprimento. O papel reciclado deve ser utilizado também em órgãos públicos, com

exceção de documentos que necessitem ser impressos em papel virgem.

7  -  Criação  de  projeto,  em  parceria  com  fabricantes  e  distribuidores,

disponibilizando locais  específicos  em  áreas  urbanas  e  rurais  para  coleta  de  lixo

eletrônico a ser destinado de volta aos fabricantes para que estes possam descartá-

los e reciclá-los de maneira correta.

8  -  Estudo  das  regiões  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  implantação  e

financiamento de energia alternativa limpa (fotovoltaica) nas vias públicas, sobretudo

em avenidas e praças; incentivo ao seu uso também nos estabelecimentos privados,

por  meio  da  redução  de  impostos;  compromisso  do poder  público  de  utilizar,  na

implantação  de  projetos  urbanos,  trabalhos  acadêmicos  que  contribuam  para  o

desenvolvimento sustentável do município.

9  -  Implantação,  nos  municípios  mineiros,  do  Índice  de  Desenvolvimento

Sustentável  -  IDS -,  tendo como referência  o  critério  de  pontuação  do Índice  de

Desenvolvimento Humano - IDH -, no qual seriam analisadas as condições de coleta

seletiva  e  reciclagem, a  poluição,  o  uso  consciente  da  água e  o  uso de energia

renovável; criação do Prêmio Cidade Sustentável de Minas Gerais, a ser conferido à

cidade  com  o  melhor  programa  de  sustentabilidade,  que  receberia  do  governo

estadual verba para ser utilizada nas áreas de saúde, educação e transporte.

10 - Oferta de cursos de qualificação em reciclagem de óleo de cozinha e posterior

criação de cooperativas que trabalhem com isso, favorecendo-se estas com coletas

municipais periódicas, podendo o produto ser revendido.

11 - Implementação, em áreas pertencentes aos municípios, de hortas e viveiros de

mudas, cultivados com o uso de adubos orgânicos e compostagem e cuidados por

pessoas  que  estejam  cumprindo  penas  alternativas  (prestação  de  serviços

comunitários)  e  egressos,  sendo  os  produtos  doados  a  pessoas  carentes  que
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auxiliem na produção e cultivo, direcionados para reflorestamento e recuperação de

áreas  degradadas  ou  destinados  à  geração  de  renda  visando  a  manutenção  da

própria área.

12 - Disponibilização para as escolas, pelo governo, de livros didáticos produzidos

com papel reciclado, devendo os livros já utilizados serem recolhidos e reutilizados

para a fabricação de novos.

13 - Redução de impostos sobre produtos sustentáveis, tendo em vista estimular a

compra e venda desses produtos, a fim de gerar menos impacto ambiental e diminuir

a extração dos recursos naturais.

Subtema 3: Gestão do Espaço Urbano e Rural

14 - Priorização do uso, em vias urbanas, de calçamento que permita a infiltração

de  água  no  solo,  como  o  calçamento  com  bloquete,  com  vistas  a  diminuir  a

quantidade de água lançada nos bueiros e os riscos de alagamento, sendo que essa

medida deve ser estendida aos proprietários particulares de lotes de terreno, se a

calçada  for  construída  após  a  instituição  da  lei;  e  priorização,  em  estradas  com

grande área permeável ao redor, da utilização de asfalto que contenha pneus usados

em sua composição, visto que o material é altamente impermeabilizante.

15 - Estruturação e qualificação de serviços públicos em âmbito rural, nas áreas de

saúde,  educação,  lazer  e  apoio  à  agricultura  familiar,  viabilizando  o  acesso  e

descongestionando  os  órgãos  públicos  das  áreas  urbanas,  oferecendo  cursos

técnicos ligados a agricultura familiar, saúde, esporte, etc.

16 - Manutenção de praças já existentes e criação de novas após a instalação da

lei, utilizando matérias-primas ecologicamente corretas, visando a permeabilidade do

solo, com ciclovias em cidades que sejam favoráveis à mobilidade, interligando as

principais vias de acesso e promovendo segurança para os usuários.

17  -  Criação,  pelo  governo  estadual,  de  grupos  de  estudos  para  viabilizar  a

implementação de usinas em aterros sanitários visando transformar o gás metano em

energia elétrica.

18 - Criação da Olimpíada Educação Consciente É Natureza Viva - Educonviva - na

rede estadual de ensino. Todas as escolas estaduais trabalharão o desenvolvimento

de  projetos  ambientais  para  implantar  na  escola,  no  município  ou  no  Estado.  A
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primeira etapa aconteceria entre as escolas das cidades, e as campeãs disputariam

uma etapa estadual em Belo Horizonte. A escola vencedora ganharia uma bonificação

do Estado, e os alunos vencedores ganhariam prêmios.

Entrega do Documento Final

A estudante  Maria  Luíza  Lopes  Oliveira  -  Convido  o  deputado  André  Quintão,

presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular,  para,  em  nome da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, receber o documento aprovado nesta plenária

no Parlamento Jovem de Minas 2013.

O presidente - Aos integrantes do Parlamento Jovem, vamos tratar este documento

com o mesmo carinho da qualidade do debate e do processo que tiveram. Vocês

estão  de  parabéns.  Valeu.  Jovens,  parabéns.  Tudo  de  bom  para  vocês.  Muito

obrigado.

A deputada Maria Tereza Lara - Gostaria de chamar a gerente-geral da Escola do

Legislativo para estar junto conosco. Um abraço para vocês. Parabéns. Vocês foram

fantásticos.

Encerramento

O presidente -  A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/8/2013

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 Mário Henrique Caixa -  Entrega de placa -  Palavras do Sr.

Alexandre  Kalil  -  Palavras  do  secretário  Eros  Biondini  -  Palavras  do  presidente  -

Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
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Dinis Pinheiro - André Quintão - João Leite - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Mário Henrique Caixa - Rogério Correia.

Abertura

O 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 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

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 locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Clube Atlético Mineiro pela

conquista da Copa Libertadores da América de 2013.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os  Exmos. Srs.  Alexandre Kalil,

presidente do Clube Atlético Mineiro; deputado federal Eros Biondini, secretário de

Estado de Esportes e da Juventude, representando o governador do Estado, Antonio

Anastasia;  e  Marcio  Lacerda,  prefeito  municipal  de  Belo  Horizonte;  a  Exma.  Sra.

Regina  Lacerda;  os  Exmos.  Srs.  subdefensor  público  Wagner  Geraldo  Lima,

representando a defensora pública-geral do Estado, Andréa Abritta Garzon; vereador

Daniel Nepomuceno, secretário municipal de Serviços Urbanos de Belo Horizonte e

vice-presidente do Clube Atlético Mineiro; e deputado federal Saraiva Felipe; a Exma.

Sra.  deputada Luzia Ferreira,  representando a bancada feminina desta Casa;  e o

Exmo. Sr. deputado Mário Henrique Caixa, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem.

Registro de Presença

O  locutor -  Gostaríamos de registrar  a presença do Exmo. Sr.  Gabriel  Azevedo,

subsecretário  da  Juventude,  e  fazemos  também  uma  saudação  ao  treinador

campeão, conhecido carinhosamente por Cuca. Registramos também a presença do

Exmo. Sr. vereador José Francisco Filho, mais conhecido como Pelé do Vôlei.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir ao vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Mário Henrique Caixa

Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o Exmo. Sr. Presidente

da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  deputado  Dinis  Pinheiro,  estendendo

esse cumprimento aos demais deputados presentes.

Exmo. Sr. Secretário de Esportes e da Juventude, deputado federal e meu amigo

Eros  Biondini,  representando  o  governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Antonio

Anastasia; meu amigo Alexandre Kalil, presidente do Clube Atlético Mineiro; o Exmo.

Sr. Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte; Exma. Sra. Deputada Luzia Ferreira;

Exma.  Sra.  Regina  Lacerda;  Sr.  Wagner  Geraldo  Lima,  subdefensor  público,

representando a defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais, Andrea Abritta

Garzon;  Exmo.  Sr.  Secretário  Municipal  de  Serviços  Urbanos  de  Belo  Horizonte,

vereador  e  amigo  Daniel  Nepomuceno,  vice-presidente  do  Clube Atlético  Mineiro;

meu  caro  amigo  Cuca,  agradeço-lhe  a  presença;  Maluf,  Carlos  Alberto,  querido

Domênico  Beringuer,  companheiros  de  viagem  e  de  luta,  sofremos  juntos  nessa

caminhada da Copa Libertadores da América; senhoras e senhores; amigos que nos

acompanham ao vivo pela TV Assembleia em todo o Estado. É com muita alegria que

recebemos hoje o Clube Atlético Mineiro nessa homenagem especial pela conquista

da Copa Libertadores da América 2013.

O Galo, nestes 105 anos de vida, por tantos anos esperava por um grande título.

Foram 42 anos desde o Campeonato Brasileiro de 1971. Por tantas vezes batemos

na  trave:  vice,  no  campeonato  brasileiro  de  1977;  vice,  no  brasileiro  de  1980;  a

Libertadores de 81; foi vice no brasileiro de 1999 e de novo vice-campeão brasileiro

no ano passado. Mas quando todos nós acreditávamos que viria um título brasileiro

ou  talvez  uma  Copa  do  Brasil,  Deus  nos  reservava  algo  maior.  E  este  ano

conquistamos  o  título  de  Campeão  das  Américas,  título  tão  sonhado  pela  massa

atleticana. Cuca e seus comandados entraram para a história do Galo.

E  aqui  vai  um  agradecimento  muito  especial  ao  técnico  Cuca.  Você  é  um
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predestinado! Que pé frio que nada! Você é tão especial que sua Libertadores tinha

que ser com Galo. Cuca que, como ótimo técnico que é, nos ajudou muito. Soube

formar um grande time. Indicou grandes jogadores. Lembro-me bem de que, quando

Cuca indicou Leandro Donizete, eu mesmo disse na Itatiaia: esse Leandro Donizete

tem que jogar muito para entrar nesse time. Eu, como corneteiro. Tínhamos Felipe

Souto, da base. Cuca, sem medo de errar, colocou Donizete como titular e de lá ele

nunca mais saiu. Como estamos sentindo a falta dele nos últimos jogos! Pierre foi

outra  indicação  de  Cuca,  um gigante.  Jô  e  tantos  outros.  Parabéns,  Cuca.  Você

estará sempre nos corações alvinegros.

Mas,  para  ter  o  melhor  o  técnico  do  Brasil  e  conseguir  um  elenco  capaz  de

conquistar o título de melhor time das Américas, ter o melhor centro de treinamentos

do  País,  é  preciso  estar  organizado.  É  preciso  ter  comando,  é  preciso  ser

competente. Muito obrigado, presidente Alexandre Kalil. Você, com a sua gestão, com

seu pulso forte, com os grandes companheiros de diretoria que montou, conseguiu

colocar  o  Atlético  no  lugar  que  é  dele.  Com  sua  coragem  e  ousadia,  trouxe

Ronaldinho Gaúcho,  campeão do mundo,  melhor  do  mundo.  Foi  bom ver  aquele

helicóptero sobrevoando a Cidade do Galo e Ronaldinho em campo. O presidente

atendeu à torcida e, com muito esforço, trouxe de volta Diego Tardelli. Todo o mundo,

ansioso, esperava a volta de Tardelli. Eu mesmo, nas redes sociais, escrevi várias

vezes:  tuíta,  Kalil!  Sabia  de  seu esforço  e  da  sua  dedicação,  mesmo quando  as

coisas  davam  errado.  Mas  você,  presidente,  nunca  desanimou.  Foram  alguns

técnicos  e  jogadores que não  deram certo,  mas  o  senhor  continuou acreditando.

Parece que algo o protegia e o caminho era aquele. Emocionei-me, num dos jogos

mais difíceis que tivemos no Independência, pela Libertadores, quando conseguimos

a classificação em cima da hora. Na sua entrevista, o senhor citou que era aniversário

de sua mãe e que tinha pedido a ela a classificação. E quantas e inúmeras vezes o

senhor  citou  seu  pai,  Elias  Kalil,  ao  longo  da  nossa  caminhada  vitoriosa  na

Libertadores. Presidente, além de ser competente, tem que ter coração, e o seu é

forte, presidente. O seu coração é de atleticano.

Gostaria de finalizar minha fala agradecendo a Deus por ter me dado a voz e o dom

da locução esportiva. Como toda criança, tentei ser jogador de futebol, mas era um
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zagueiro ruim, longe da categoria do nosso capitão Réver.

Considero-me  um  vencedor,  presidente  Kalil,  presidente  Dinis  Pinheiro,  mesmo

antes  de  ter  chegado  a  esta  Casa,  eleito  pelo  voto  do  povo.  Considero-me  um

vencedor, por ter saído da pequena Rádio Três Pontas, no interior de Minas, com 17

anos, para hoje trabalhar na maior rádio do Brasil e narrar os jogos do meu time do

coração. Agradeço a Deus todos os dias por isso.

Siga em frente, Galo! O grito de campeão vai continuar ecoando pelas alterosas,

pelos Andes, pelas Américas e chegará a todos os continentes do mundo. E tenho

certeza de que, em dezembro, seremos campeões! Eu acredito! Viva o Galo!

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega ao presidente do Clube Atlético Mineiro, Sr. Alexandre Kalil,

de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres:

“A  história  do  Clube  Atlético  Mineiro,  fundado  em  25/3/1908,  é  marcada  pelo

pioneirismo dentro e fora do campo, tornando-se um dos maiores times do futebol

mundial. Ao longo de sua trajetória, o Atlético conquistou vários títulos importantes e

consagrou-se como um clube de massa, que conta com o apoio incondicional de sua

apaixonada torcida. Este ano, em especial, vem coroar o seu brilhante desempenho a

campanha  vitoriosa  na  Copa  Libertadores  da  América.  A Assembleia  Legislativa

presta  honrosa homenagem ao Clube Atlético  Mineiro  pela  conquista desse título

continental, com um elenco de jogadores que encantou a América e ultrapassou os

limites do futebol brasileiro”.

O presidente - Deputado Mário Henrique Caixa, por gentileza, acompanhe-nos.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Alexandre Kalil

Boa noite! Cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa, meu amigo Dinis

Pinheiro; o meu amigo Mário Caixa, a quem agradeço a homenagem; e o Sr. Marcio

Lacerda, prefeito, e sua esposa Regina, por cujo intermédio cumprimento as demais

autoridades presentes, em especial meu vice-presidente, Daniel Nepomuceno.

Sou ruim nisso, mas não poderia deixar de citar uma pessoa que está na minha

frente, olhando para mim, que é o meu diretor de futebol,  Eduardo Maluf,  que há



937
____________________________________________________________________________

alguns anos, nos piores momentos, disse-me que esse projeto teria de dar certo.

Aliás, eu disse ao Cuca e ao Maluf, antes da decisão, antes de o time entrar em

campo, que agora estávamos entregues a Deus. Tudo o que fizemos estava feito.

Pensávamos, achávamos - e hoje temos a certeza - de que realmente tudo estava

certo.

Não falo em nome do Alexandre, mas, já que tenho a honra de ser o presidente do

Atlético, em nome do Lázaro, que está ali assentado, em nome do Domênico e do

Carlos Alberto, que todos queriam muito. Foi um trabalho muito grande de toda uma

equipe. Para aqueles que não sabem, a nossa equipe está há cinco anos no Atlético.

Não perdemos um diretor. Ninguém saiu e ninguém chegou na hora boa. Todo mundo

comeu o sal.

Assim, quero dizer para a torcida atleticana que aqui se encontra que ganhamos

para nós mesmos. Quando trouxemos o Cuca, disse a ele logo que chegou que se

tratava de um trabalho duro,  muito difícil  e muito diferente. Nós ganhamos e nós

somos o Atlético, na figura do presidente ou na figura daquela menina que apareceu

na televisão, coitadinha, chorando com uma fita na cabeça. Nós somos o Atlético e

nós ganhamos. Não estou nem mais e nem menos feliz do que todos vocês e nem

mais e nem menos abobalhado. Estou igualzinho a todos vocês.

Obrigado ao Cuca, ao Maluf, ao Domênico, ao Lázaro e ao Carlos Alberto. Foi muito

legal. Só quem viveu cada minuto dessa conquista que está na minha mente sabe o

que ela representa. Quero ainda agradecer aos profissionais que me proporcionaram

a maior alegria que tive na vida. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Eros Biondini

Boa noite a todos e a todas. É uma alegria incomensurável poder estar aqui em

mais  uma  noite  gloriosa  para  homenagear  o  nosso  igualmente  glorioso  Atlético

Mineiro.

Exmo. Sr.  Deputado Dinis Pinheiro,  presidente da Assembleia de Minas Gerais,

querido amigo e uma das maiores lideranças políticas de todos os tempos; Alexandre

Kalil, presidente do Clube Atlético Mineiro; deputado Mário Henrique Caixa, amigo e

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; Marcio Lacerda, prefeito

de  Belo  Horizonte,  e  a  querida  Regina,  sua  esposa;  Wagner  Geraldo  Lima,
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subdefensor  público,  representando  a  defensora  pública-geral  do  Estado,  nossa

amiga Andréa Abritta Garzon; vereador Daniel Nepomuceno, secretário municipal de

Serviços  Urbanos  de Belo  Horizonte,  e  vice-presidente  do  Clube Atlético  Mineiro;

deputada  Luzia  Ferreira,  na  pessoa  de  quem  cumprimento  os  amigos  e  colegas

deputados estaduais presentes; Exmo. Sr. Deputado Federal, colega, Saraiva Felipe,

que quero  abraçar  de  maneira  especial,  como todos nós  gostaríamos  de fazê-lo;

nosso técnico Cuca, campeão, Deus o abençoe. Identifiquei-me muito, de maneira

especial,  com  sua  manifestação  de  fé.  Cumprimento  o  Maluf.  Cumprimento  meu

companheiro de trabalho, secretário de Juventude, Gabriel. Também cumprimento o

amigo Bruno,  seminarista  que teve a  alegria de  entregar  ao  papa Francisco,  por

primeiro, a camisa do Clube Atlético Mineiro. Cumprimento minha filha Chiara, que,

assim como eu, já nasceu atleticana, entrando em campo com os jogadores. Tive a

alegria de entrar com os jogadores na época áurea do Atlético, nos anos 1980, do

nosso querido João Leite. Ela também tem a alegria maior de entrar em campo com a

geração dos campeões. Senhoras e senhores, amigos que nos acompanham pela TV

Assembleia, Sr.  Presidente Deputado Dinis Pinheiro,  permita-me manifestar  minha

solidariedade à família do deputado José Henrique, pois é a primeira vez que assomo

a esta tribuna após o seu falecimento.  Quero prestar  minhas condolências,  meus

sentimentos à família desse nobre deputado.

Este é mais um dia feliz, o dia de hoje, caro Mário Henrique Caixa, assim como feliz

foi o dia em que nossos pais nos presentearam com esse tesouro chamado Atlético

Mineiro e nos possibilitaram fazer parte dessa grande nação.

É tanta nobreza,  tanta glória,  tanta emoção,  que todos  nos sentimos realmente

homenageados. Temos recebido diariamente, nos nossos círculos de relacionamento,

o  tempo  todo,  os  parabéns  e  os  mais  altos  elogios,  como se  cada  um  de  nós,

atleticanos, tivéssemos marcado o gol do título.

Vi nos olhos do governador Anastasia, caro Presidente Kalil, a autêntica e sincera

emoção de receber o time campeão das Américas, e sei que ele gostaria muito de

estar  aqui  hoje.  E  eu,  mesmo  indigno  de  representar  um  homem  de  tamanha

ombridade  nesta  ocasião,  sinto-me  feliz  e  privilegiado  não  só  por  fazê-lo,  mas

também  por,  justamente  no  ano  em  que  meu  time  conquista  o  maior  título  das
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Américas,  Deus  me permitir  estar  como secretário  desta  tão  importante  pasta,  a

Secretaria de Esportes e da Juventude, que também se ocupa das políticas sobre

drogas de Minas Gerais.

Parabéns, Deputado Mário Henrique Caixa, pela iniciativa e pela alma que coloca

em suas transmissões. Parabéns, Presidente Alexandre Kalil,  por ser, além de tão

competente, o primeiro atleticano de todos. Parabéns ao nosso técnico Cuca, que

realmente brilhou, e aos nossos atletas, que não apenas recolocaram o Galo em seu

devido lugar, de glória, mas que também fizeram o mundo inteiro olhar com respeito e

admiração para o Estado mais bonito do Brasil: as nossas Minas Gerais. Que Deus

os abençoe. Boa noite.

Palavras do Presidente

Sr. Presidente do Clube Atlético Mineiro, meu querido e fraterno amigo Alexandre

Kalil.  Exmo. Sr.  Secretário  de  Esportes  e  da Juventude,  essa grata revelação da

política  de  Minas,  deputado  federal  Eros  Biondini,  representando  esse  notável

estadista,  nosso  querido  governador  Antonio  Anastasia.  Quero  saudar  o  prezado

amigo deputado federal Saraiva Felipe. Quero saudar este extraordinário prefeito, que

faz uma gestão espetacular à frente de Belo Horizonte, dileto amigo Lacerda. Quero

saudar a Exma. Sra. Regina Lacerda.

Quero  cumprimentar  essa  presença  feminina,  sempre  altaneira,  a  nossa  dileta

amiga deputada Luzia Ferreira;  quero saudar o defensor público Wagner Geraldo,

aqui  representando  a  nossa  amiga  Andréa  Garzon,  defensora  pública-geral  do

Estado; quero cumprimentar o vereador Daniel Nepomuceno, subsecretário municipal

de  Serviço  Urbano  de  Belo  Horizonte,  permanente  guerreiro,  vice-presidente  do

glorioso Galo; quero saudar essa voz brilhante, eloquente e apaixonada, que agora

está  brilhando na Casa do Povo,  o nosso superquerido deputado Mário Henrique

Caixa,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  linda  homenagem.  Quero

abraçar os fraternos amigos deputados André Quintão, Rogério Correia, João Leite;

quero saudar o Cuca, o Eduardo Maluf; quero abraçar as senhoras, os senhores, os

jovens,  as  crianças,  os  torcedores,  a  imprensa.  Kalil,  a  querida  Ibirité  está  aqui

conosco.

Amigos, amigas, querida massa atleticana, a vida sempre foi dura para mim e não
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poderia ser diferente no esporte. Sonhava em ser jogador de futebol do Galo. Não era

muito ruim de bola. Até tinha um time em Ibirité e, às vezes, saía andando, viajando

por Minas Gerais, inaugurando campo e iluminação. E jogando, dando um showzinho

de  bola,  Marcio.  Agora,  confesso,  as  duas  cirurgias  que  fiz  no  joelho  estão  me

impossibilitando de participar desse momento tão gostoso e prazeroso da minha vida.

Caro amigo João Leite, só é digno de sonhos aquele que utiliza as derrotas para

cultivá-los. Relembro com muita emoção e saudade a minha juventude, as minhas

visitas  ao Mineirão nas décadas de 1970 e 1980,  um momento  mágico  do  Galo.

Lamentavelmente talvez, não contamos com a sorte naquele instante.

Alexandre Kalil,  quero abraçar  a massa atleticana,  você e,  acima de tudo,  uma

pessoa que muito  me marcou,  o Elias  Kalil.  Era  muito  jovem e menino,  mas me

lembro dele com orgulho e alegria. Foi um grande presidente do Galo, fez um time

mágico, maravilhoso e que irradiava alegria, paixão, otimismo. Era bom, era muito

gostoso ir ao Mineirão. Relembro-me do querido amigo João Leite pegando tudo, do

Reinaldo, do Cereso, Luisinho, Éder Aleixo, Osmar Guarnelli, depois Palhinha, Chicão

e por aí afora, Marcelo, Danival, Ângelo Alves. Eta timaço, que saudade!

Infelizmente uma grande conquista não foi possível. Mas a vida é isso. E quis o

destino que agora o seu filho Alexandre Kalil, ao lado desses notáveis colaboradores,

de  cada  um  de  vocês,  pudesse  nos  brindar  com  esse  momento  maravilhoso.

Portanto, quero parabenizar o presidente Kalil, o Daniel, essa família atleticana, todos

que nos presentearam com esse momento superalegre, inesquecível, certamente o

maior momento da história do Galo. Alexandre, para mim foi muito difícil, mais difícil

ainda porque sou atleticano, atleticano, atleticano, mas em casa meus dois filhos,

Dinisinho  Samuel  e  Ana  Clara,  são  cruzeirenses  apaixonados;  minha  esposa,

cruzeirense; o Toninho Pinheiro, meu irmão, cruzeirense; o filho dele, cruzeirense.

Você vê que dificuldade,  como a vida foi  dura para  mim, Marcio Lacerda.  Agora,

nessa  disputa  da  Libertadores,  fiquei  com  o  coração  na  mão,  como  vocês,

aguentando meus meninos enchendo a paciência. Mas estamos aí, comemorando.

Para finalizar, vou contar um caso muito rápido. Estávamos indo para Ibirité, eu em

um ônibus, com a torcida atleticana do Canaã. Era jogo do Atlético e do Cruzeiro. E o

meu irmão estava em outro ônibus, na frente, o Toninho Pinheiro, puxa-saco do Kalil a
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vida toda. O ônibus do Cruzeiro foi à frente, e o do Galo atrás.

Marcio Lacerda, quando nos aproximamos do Mineirão, o ônibus em que estava

meu  irmão  entrou  na  Máfia  Azul.  O  motorista  do  meu  ônibus  se  descuidou  e

acompanhou o  ônibus  do  meu irmão.  Adivinhem  onde  Dinis  Pinheiro  e  a  massa

atleticana foram parar? Na torcida da Máfia Azul!

Foi obra de Deus, Cuca, porque foi aquela quebradeira. Eu estava dentro do ônibus

e não entendia nada. Pensei que alguém havia provocado alguma briga, confusão.

Corre para aqui,  corre para ali,  e,  quando saí do ônibus, deparei-me com a Máfia

Azul. Já sofri demais por causa desse time. Mas foi muito bom. Valeu a pena.

Parabéns! Viva o Galo! Viva essa paixão de Minas Gerais! Viva o Kalil! Viva o Cuca!

Viva o Daniel! Um beijo no coração! Vamos juntos ao mundial. Valeu!

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a charanga do Galo, que apresentará

o Hino ao Clube Atlético Mineiro, de Vicente Motta, e Vou festejar, de Jorge Aragão,

Neoci Dias e Dida.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente - Galo! Galera, massa atleticana, vamos dar um presente para vocês

agora.  Quarta-feira  terá  gol,  não  terá?  Todos  nós  ansiosos.  Gol  do  Ronaldinho

Gaúcho. Deputado Mário Henrique Caixa, vai lá. Como vai ser o gol do Ronaldinho?

Narre lá.

O deputado Mário Henrique Caixa - Estou achando que o Bayern não vai aguentar.

(- Simula narração de jogo.)

O presidente - Maravilha! Parabéns! Estamos aguardando-os para celebrarmos o

mundial. Prestem atenção, pois já estão convidados!

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 26, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 29ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/8/2013

Presidência do Deputado Doutor Wilson Batista

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem - Exibição de vídeo -

Palavras do presidente - Entrega de placa - Palavras do Prof. José Nicodemos Couto

-  Palavras do vereador  Manoel  Carvalho  -  Palavras do presidente -  Apresentação

musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Doutor Wilson Batista - João Leite - Luzia Ferreira.

Abertura

O presidente (deputado Doutor Wilson Batista) -  Às 20h15min,  declaro aberta a

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

trabalhos. Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

Ata

-  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 Escola São Paulo, de Muriaé,

pelo centenário de sua fundação.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs. Prof.  José

Nicodemos  Couto,  diretor  da  Escola  São  Paulo,  de  Muriaé;  e  vereador  Manoel

Carvalho, da Câmara Municipal de Muriaé, ex-aluno da Escola São Paulo; a Exma.

Sra. Profa. Edmen Dias Dutra Oliveira, representando o corpo docente da Escola São

Paulo; e a estudante Marina Malafaia Nascimento de Barros Aredes, representando

os alunos da Escola São Paulo

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Tenho em mãos mensagem que nos foi enviada pelo Exmo. Sr. Antonio

Augusto Anastasia,  governador  do Estado de Minas Gerais,  por  meio da qual  ele

agradece  o  convite  para  participar  deste  evento  e  lamenta  não  poder  se  fazer

presente,  em  razão  de  compromissos  previamente  agendados.  Cumprimenta  o

deputado Doutor Wilson Batista pela iniciativa e, naturalmente, o diretor que aqui está

representado na  Mesa de  honra,  na  pessoa  do qual  cumprimenta  o  educandário

objeto de nossa homenagem.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor - Com a palavra, para o seu pronunciamento, o deputado Doutor Wilson

Batista, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente

Gostaria de saudar o Exmo. Prof. José Nicodemos Couto, diretor da Escola São

Paulo do Município de Muriaé; Manoel Carvalho, vereador de Muriaé e ex-aluno da

Escola  São  Paulo;  a  Profa.  Edmen Dias  Dutra  Oliveira,  da  Escola  São Paulo;  a

estudante Marina Malafaia Nascimento de Barros, representando os alunos da Escola

São Paulo, de Muriaé; todos os demais alunos, alunas, professores e professoras

desta centenária escola.

A  celebração  do  centenário  da  Escola  São  Paulo,  motivo  desta  acertada

homenagem, revive a importante trajetória de um educandário de altíssima relevância

na  vida  e  no  desenvolvimento  de  Muriaé  e  que  representa  uma  referência

fundamental  para toda a Zona da Mata.  Formando cidadãos que têm mostrado à

sociedade,  com  trabalho,  consciência  ética  e  solidariedade,  o  resultado  do  que

aprenderam num ambiente de princípios e valores humanistas. O antigo Ateneu São

Paulo moldou gerações que se destacaram e seguem se destacando em todas as

áreas profissionais.

Entre tantos alunos ilustres que passaram por seus bancos escolares, deu-nos o

ex-vice-presidente da república José Alencar, exemplo de político e de empreendedor,
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sempre pensando no melhor para este país, e cuja vida nos deixa a lição de bravura

do guerreiro que lutou até o último instante de sua existência.

Muriaé, hoje um importante polo têxtil e com mais de 100 mil habitantes, à época da

fundação  da  escola  iniciava  sua  arrancada  para  o  crescimento.  Produzia

intensivamente  um  café  de  alta  qualidade,  transportado  pelos  trilhos  há  pouco

instalados da Estrada de Ferro Leopoldina, numa ligação direta com a então capital

federal, juntamente com os viajantes que disseminavam informações e novas ideias,

e que, desde então, aguçavam nos muriaeenses uma visão e atitudes cosmopolitas.

Na véspera da Primeira Guerra Mundial, num momento de sofrimento e de muitas

transformações, foi criada uma escola leiga, unicamente pelo esforço e investimento

pessoais  de  um  odontólogo  que,  conduzido  pelo  propósito  de  dar  à  região  um

educandário de elevado padrão, abandonou sua carreira original. Mário de Ururahy

Macedo é o nome deste apóstolo do ensino que se dedicou a dotar Muriaé de seu

próprio espaço de preparação e formação de jovens, que, até então, eram levados

aos  internatos  de  Leopoldina  e  Barbacena.  O  ateneu  contribuiu  para  refinar  seu

conhecimento,  preparando-os  também  para  a  vida  profissional,  pois,  além  do

currículo  tradicional,  oferecia  aulas  de  interesse  prático,  como  datilografia  ou

estenografia.

Inicialmente misto, concentrou-se na educação dos rapazes, quando surgiu, para

atender  ao público feminino,  o Colégio Santa Marcelina,  de inspiração religiosa e

mantido pelas freiras marcelinas, ainda atuante e parceiro da mesma tradição. Trinta

anos depois, tendo colocado na escola, além das economias familiares, todo o seu

esforço  pessoal,  Mário  Macedo  vendeu  seu  colégio,  que  viria  a  tomar  o  nome

definitivo de Escola São Paulo, para Raphael Barreto, que doou o estabelecimento à

Diocese  de  Leopoldina,  sendo  sua  administração  entregue,  por  muitos  anos,  ao

Cônego Ivo Sebastião da Cunha. Em 1972, a grande obra educacional de Muriaé foi

retomada pelos  herdeiros  de  Raphael  Barreto,  quando,  para  sua manutenção,  foi

criado mais tarde o instituto que leva seu nome.

Seu diretor atual, o Prof. José Nicodemos Barreto Couto, vem levando adiante, com

dignidade  e  entusiasmo,  essa  missão  plena  de  responsabilidade,  aprimorando  e

atualizando um modelo educacional de grande sucesso, no contexto de um mundo de
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rápidas  transformações  tecnológicas.  Sensível  à  grande  tarefa  de  superação  das

diferenças  sociais,  o  Instituto  Raphael  Barreto  criou  o  projeto  Vida,  dedicado  à

educação de jovens adultos, além de manter uma orquestra de percussão. É assim

que  a  Escola  São  Paulo  vem  promovendo  a  inclusão  do  jovem  e  do  adulto,

trabalhadores, ao mesmo tempo em que, pela força transformadora da educação e da

arte,  estimula  pessoas  desassistidas  a  se  tornarem  agentes  modificadores  da

realidade.

Esta Casa, que se orgulha de representar o povo mineiro, cumprimenta cada aluno,

cada ex-aluno  e  todos  os  mestres  que,  hoje  e  ontem,  contribuíram,  ao  lado  dos

funcionários e diretores, para que a Escola São Paulo viesse a brilhar no ambiente

educacional de Minas Gerais, conquistando a admiração, o respeito e o carinho da

comunidade mineira. Tenho a convicção de que, nos próximos 100 anos, a Escola

São  Paulo  permanecerá  irradiando  a  luz  sábia  do  conhecimento,  contribuindo  e

construindo, com generosidade e competência, para formar cidadãos conscientes e

socialmente ativos. Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa

O locutor -  Neste momento, o deputado Doutor Wilson Batista, representando o

presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega ao

diretor  da  Escola  São  Paulo,  de  Muriaé,  Prof.  José  Nicodemos  Couto,  de  placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A

boa educação pode transformar sociedades, erradicar a fome e a pobreza. Por isso

uma  instituição  que  se  dedica  ao  ensino  sem  visar  ao  lucro  merece  nosso

reconhecimento. Assim é a Escola São Paulo, que, há 100 anos, educa crianças e

jovens do Município de Muriaé. Por meio de sua entidade mantenedora, o Instituto

Rafhael Barreto, a escola promove também a inclusão social, com projetos como a

orquestra de percussão e a alfabetização de adultos. No centenário da Escola São

Paulo,  a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta justa homenagem a essa

instituição dedicada a formar indivíduos críticos e participativos, verdadeiros cidadãos

do mundo”.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras do Prof. José Nicodemos Couto

Exmo. Sr. Deputado Doutor Wilson Batista, autor do requerimento que deu origem a

esta  homenagem,  representando  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais; meu amigo vereador Manoel Carvalho, da

Câmara  Municipal  de  Muriaé,  ex-aluno  da  Escola  São  Paulo  e  meu  ex-aluno  -

brilhante, diga-se de passagem; minha querida Profa. Edmen Dias Dutra Oliveira; e

minha  querida  estudante  Marina  Malafaia  Nascimento  de  Barros  Aredes,

representando a razão de ser da Escola São Paulo, que são os nossos alunos. É uma

honra para a família Escola São Paulo ser recebida aqui. Esta Casa é e sempre foi o

berço  de  muitas  lideranças  políticas  e  faz  parte  de  nossas  melhores  tradições

democráticas.  Em  nome  da  Escola  São  Paulo,  agradeço,  sensibilizado,  a

oportunidade de comemorarmos aqui, em 26 de agosto de 2013, o nosso centenário.

Gostaria de registrar o meu agradecimento ao deputado Dinis Pinheiro, presidente

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelo convite para esta reunião

especial. Agradeço ainda ao deputado Doutor Wilson Batista a iniciativa de promover

esta belíssima solenidade e o apreço, o carinho e a confiança com que nos distingue.

É  um  companheiro  que  tem  construído  sua  atuação  política  com  extrema

competência,  lucidez e  clareza,  evidenciando os rumos  de sua brilhante trajetória

política com a luta pelos interesses da comunidade, com o olhar especial aos menos

favorecidos e com profundo respeito aos cidadãos.

Hoje temos presentes aqui, sobretudo, amigos. Gostaria de salientar a importante

contribuição de todos  para que este  dia  chegasse.  Agradeço o  apoio do  Instituto

Raphael  Barreto,  entidade  mantenedora  da  Escola  São  Paulo,  e  dos  seus  ex-

presidentes, Dr. Ruy Barreto e Dr. José Alcino Bicalho, e do atual, Dr. Raphael José

de  Oliveira  Barreto  Neto,  por  ajudarem  na  busca  incessante  de  tornar  a  nossa

instituição consciente de suas responsabilidades e crescimento profissional. É bom

ressaltar a importância dos nossos colaboradores administrativos e pedagógicos, pois

dentro  da  excelência  do  processo  de  trabalho  são  necessárias  pessoas  que

assumam  as  responsabilidades  em  função  das  características  individuais  que

possuem, planejando,  organizando e  coordenando esforços que vão determinar  o

melhor caminho a seguir. Parabéns aos colaboradores e obrigado. E nosso profundo
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agradecimento ao corpo docente da instituição, profissionais que pautam sua vida

num único objetivo: ensinar, transmitir conhecimento, preparar o aluno para a vida,

proporcionando-lhe  mecanismos  que  o  façam  pensar,  fazer  considerações  e,  de

forma  inteligente,  escolher  o  melhor  caminho  a  ser  seguido.  Parabéns  ao  corpo

docente e obrigado.

O apoio das famílias no dia a dia da escola é fundamental para que possamos

estreitar os laços de uma relação com objetivo comum: o de educar a criança e o

jovem para a vida em sociedade. Parabéns aos pais e obrigado.

A emoção toma conta de mim quando visualizo anos anteriores e vejo tudo que a

Escola São Paulo viveu e conquistou. Um misto de alegria e de saudade me invade.

De alegria quando me recordo das dificuldades vividas, enfrentadas e superadas, da

boa  energia  empenhada  no  crescimento  profissional,  necessário  para  atender  às

demandas que recebemos desde então, o que, resumidamente, podemos chamar de

sucesso. Quanto à saudade, tenho um envolvimento pessoal com a instituição desde

a minha infância,  por  intermédio do meu avô, Raphael Barreto,  patrono da nossa

escola, e de minha saudosa mãe, Dra. Maria do Carmo Barreto Couto, precursora e

grande inspiração em minha vida. Aliás, foram muitos os exemplos de generosidade,

visão ampliada do mundo e consciência cidadã.

Apesar  de  todas  as  incertezas  que vivemos  hoje,  este  momento  é  o  ponto  de

partida  para  o  desenvolvimento  e  a  consolidação  de  uma  instituição  ainda  mais

dinâmica e capaz de impor uma cultura de qualidade e rigor na área educacional.

Volto a frisar que tudo que foi construído ao longo desses anos só foi possível graças

aos nossos antecessores, que deixaram como legado o exemplo de suas vidas e sua

hombridade. Mais que essa maravilhosa homenagem, muito nos honra a preservação

da memória daqueles que foram o alicerce de nosso trabalho e cujo exemplo será

seguido por muitas gerações. Estamos muito honrados em homenagear todos os ex-

diretores, Dr. Mário de Ururahy Macedo, Cônego Ivo Sebastião da Cunha, Prof. Lúcio

Gusman,  Profa.  Lílian  Fraga,  Profa.  Florenci  Fraga  França,  Cap.  João  e  o  Prof.

Arsênio Alberto Kunh.

Escola São Paulo, 100 anos! O nosso muito-obrigado à Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais por essa honraria a nossa entidade. E também a todos os
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funcionários, ao corpo docente, aos nossos alunos e a seus familiares, especialmente

aos nossos ancestrais, pela dedicação, comprometimento e paixão pela Escola São

Paulo.  As  grandes  conquistas  passam  por  aqui.  Viva  a  Escola  São  Paulo!  Muito

obrigado.

Palavras do Vereador Manoel Carvalho

Boa noite a todos. Saúdo o deputado Doutor Wilson Batista, que representa neste

ato o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro. Saúdo o diretor

da Escola São Paulo, do Município de Muriaé, Prof.  José Nicodemos Couto, bem

como a Profa. Edmen Dias Dutra Oliveira e a estudante Marina Malafaia Nascimento

de Barros Aredes, que representa os alunos da Escola São Paulo.

Para mim, é uma honra muito grande falar desta tribuna. Não tenho palavras para

expressar, num momento de muita emoção, minha alegria ao representar a Câmara

Municipal de Muriaé, meus conterrâneos, alunos, diretores da Escola São Paulo. Vejo

aqui professoras do meu tempo. Na Escola São Paulo, estudei no período de 1987 a

1993 e lá pude conhecer muitos amigos. A escola contribuiu demais na formação do

meu caráter, na minha educação. Tenho muito orgulho de ter sido aluno da Escola

São Paulo nesse período. É uma emoção muito grande, é muita felicidade. Só tenho

aqui a parabenizar todos os colaboradores que contribuíram para essa bela história

da Escola São Paulo de Muriaé, que contribuiu na formação do caráter de milhares

de alunos. Já foi citado aqui que o ex-presidente da República foi aluno dessa escola.

É uma honra muito grande estar aqui.  Deixo um abraço ao diretor homenageado,

Prof. Nicodemos. Participei de sua primeira turma como professor, logo que veio do

Rio de Janeiro, e isso é uma honra muito grande para mim. Não vou estender as

palavras,  porque  foram ditas  de  improviso,  mas de coração.  Muito  obrigado  pela

atenção de todos. Mais uma vez, parabéns pelos 100 anos.

O locutor  -  Com a palavra,  o  deputado Doutor  Wilson  Batista,  representando o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente

Gostaria  de  agradecer  ao  diretor  da  Escola  São  Paulo,  José  Nicodemos,  ao

vereador  Manoel  Carvalho,  à  estudante  Marina  Malafaia,  aos  professores  e

professoras,  em  especial,  à  Edmen  Dias  Dutra,  professora  com  mais  anos  de
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dedicação a essa escola. Quero deixar aqui registrado que esses 100 anos são um

marco para a educação de Muriaé, para a educação de Minas Gerais. Para mim, é

uma satisfação muito grande participar hoje desta homenagem e de fazer parte da

história  da Escola São Paulo. A felicidade é muito grande, porque será registrada

nessa história de 100 anos a minha participação ao lado do Nicodemos. Sabemos de

sua luta histórica e de sua família, trabalhando dia a dia para a sustentabilidade da

Escola São Paulo. Tornei-me amigo do Nicodemos num momento difícil de sua vida,

na  doença de sua mãe.  Como médico,  pude participar  e  contribuir  para  os  seus

cuidados. Hoje ela faz muita falta para a escola. É um silêncio muito grande sua falta

na escola, mas, por outro lado, ela está descansando em paz. Estamos orando e

torcendo para que essa escola seja eternizada por muitos e muitos anos.

Hoje, os aplausos desta homenagem são para todos vocês, para os alunos, alunas,

professores,  professoras,  pais,  mães,  funcionários  da  Escola  São  Paulo,  que

diariamente trabalham com dedicação e amor para essa instituição. Uma salva de

palmas para todos vocês que são merecedores dessa homenagem.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o músico João Paulo de Souza, que

apresentará duas músicas inéditas de sua autoria: O sonho da atriz e Vendo a lua na

janela.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 27, 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 de

27/8/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/8/2013



950
____________________________________________________________________________

Às 15h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Paulo Lamac e Rogério Correia (substituindo este ao Deputado Pompílio

Canavez, por indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura), 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 Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  a

deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos 5.188, 5.189, 5.190,  5.216, 5.231, 5.269, 5.271,  5.272,  5.273 e

5.274/2013.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos da deputada Liza Prado e dos deputados

Adelmo Carneiro Leão e Elismar Prado (2) em que solicitam seja encaminhado ao

diretor-geral  do  Dnit,  manifestação  contrária  à  cobrança  de  pedágio  para  os

moradores  da  região  na  rodovia  BR-050,  entre  os  Municípios  de  Araguari  e

Uberlândia;  seja  encaminhado  ao  delegado  chefe  de  Polícia  Civil  pedido  pela

reimplantação do plantão da Polícia Civil no Município de Monte Carmelo, uma vez

que o município fica desguarnecido deste serviço das 18 horas até as 8 horas, bem

como nos finais de semana, obrigando os cidadãos a percorrer 80 km até o Município

de Patrocínio, para utilizarem esse serviço público; do deputado Paulo Lamac (11),

em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,

para debater a mobilidade urbana na região da Pampulha, em Belo Horizonte; seja

realizada audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater as politicas

públicas  estaduais  de  desenvolvimento  regional,  dos  municípios  e  de  politica

fundiária,  a partir  do  monitoramento de  programas e ações do PPAG 2012-2015,

relativos  a  essas  políticas,  e,  ainda,  sejam convidadas  as  Comissões de Direitos
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Humanos,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  e  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas;  seja realizada audiência pública da Comissão de

Assuntos Municipais  e Regionalização para debater  o  processo de transição para

eleições de conselheiros tutelares nos municípios mineiros, em razão do disposto na

Lei  Federal  nº  12.696,  de  2012;  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de

Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a criação de linhas de

ônibus intermunicipais que atendam o Distrito de Ravena, Município de Sabará, no

que  diz  respeito  aos  Povoados  de  Chaparral,  Maquinha,  Traíras,  Rio  Vermelho,

Canaã, Capão, Barreiro dos Coelhos, Fateiro, Maquiné, Siqueira e Palmital;  sejam

encaminhadas notas taquigráficas da audiência pública da Comissão de Assuntos

Municipais  e  Regionalização,  realizada  no  Distrito  de  Ravena,  em  8/8/2013,  à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, à Prefeitura de Sabará, ao

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais e à empresa Saritur; seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Sabará  pedido  de  providências  para  a

melhoria e ampliação do quadro de horários da linha de ônibus que liga o Distrito de

Ravena à sede do município; seja encaminhado ao DER-MG, pedido de providências

para a melhoria e a pavimentação das vias que ligam o Distrito de Ravena, Município

de Sabará, aos Municípios de Santa Luzia e Taquaraçu de Minas; seja encaminhado

ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  se  intensifique  a  fiscalização  das

condições dos ônibus que fazem o trajeto entre Belo Horizonte e Ravena, sobretudo

no que diz  respeito à lotação máxima permitida  e  ao cumprimento  do  quadro  de

horários; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas

pedido de providências para o aumento do quadro de horários da linha intermunicipal

entre Belo Horizonte e o Distrito de Ravena, no Município de Sabará, bem como o

aumento do itinerário, de forma a atender as comunidades da região central desse

distrito; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas

pedido de providências para a implantação do "ótimo senior", nos moldes do adotado

pela  Bhtrans;  seja  encaminhado  ao  diretor-presidente  da  BHTrans  pedido  de

providências para alteração do local de embarque da linha que liga o Município de

Belo  Horizonte  ao  Distrito  de  Ravena,  no  Município  de  Sabará.  É  recebido

requerimento da Deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada audiência
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pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  para  debater  o

processo de emancipação do Distrito  de Cachoeira Escura,  no Município de Belo

Oriente.  Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2013.

Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/8/2013

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino e André Quintão (substituindo o deputado Paulo Guedes,

por  indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Está

presente,  também,  o  deputado  Luiz  Henrique.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da

ata da reunião 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 4.265/2013, em turno único, do

qual designou como relator o deputado Fabiano Tolentino. Registra-se a presença do

deputado Antônio Lerin. Retira-se da reunião o deputado André Quintão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

4.106/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:  deputado Fabiano Tolentino, em

virtude  de  redistribuição).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um

por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.021/2013 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça; 4.054, 4.087, 4.099 e 4.191/2013, que receberam parecer por
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sua aprovação. Votaram “sim” os deputados membros da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.002, 5.221,

5.229, 5.234 e 5.295/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.839  e

3.911/2013.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos deputados Luiz Henrique em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  importação  de  frutas  do

Equador,  em  especial  a  banana;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater a implementação do serviço de inspeção

municipal de produtos de origem animal e vegetal, com adesão ao Sistema Único de

Atenção à Sanidade Agropecuária - Suasa; Antônio Carlos Arantes (3) em que solicita

seja realizada audiência pública para debater a política estadual de agropecuária, a

partir do monitoramento dos programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013,

relativos  a  essa  política  e  em  que  solicita  seja  convidada  para  essa  reunião  a

Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  seja  realizada

audiência  pública  para  debater,  juntamente  com  a  Companhia  Nacional  de

Abastecimento, sobre a execução financeira do Programa de Aquisição de Alimentos

- PAA; e em que solicita seja realizada audiência pública para debater a crise na

cafeicultura; Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Romel Anízio (2)  em que

solicitam seja realizada visita desta comissão ao presidente do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq - para discutir as possibilidades de

financiamento de pesquisas sobre padrões sanitários do queijo minas artesanal;  e

sejam encaminhados aos presidentes do CNPq, da Coordenação de Aperfeiçoamento

de Pessoal de Nível  Superior,  da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais, da Agência Brasileira de Inovação, da Companhia de Desenvolvimento

dos  Vales  do  São  Francisco  e  do  Parnaíba  e  aos  ministros  de  Desenvolvimento

Agrário e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cópia da proposta de pesquisa

sobre  os  padrões  sanitários  de  produção  do queijo  minas  artesanal  e  pedido  de

providências para financiamento do referido projeto; e dos deputados Antônio Carlos

Arantes e Paulo Lamac em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta
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com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater as políticas

estaduais de desenvolvimento regional, municipal e da política fundiária, com base no

monitoramento dos programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos

a  essas  políticas  e  em  que  solicitam  sejam  convidadas  para  essa  reunião  as

Comissões de Direitos Humanos, de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e

de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Cumprida a finalidade da reunião, a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Paulo Guedes - Luiz Henrique.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

21/8/2013

Às  9h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  o  deputado  Romel  Anízio.  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 apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: da deputada Rosângela Reis, Presidente da Comissão do Trabalho,

da  Previdência  e  da  Ação  Social,  convidando  esta  Comissão  para  participar  da

reunião  de  monitoramento  da  política  estadual  de  assistência  social,  no  dia

27/8/2013, às 14h30min, no auditório desta Casa; do deputado Vanderlei Miranda,

Presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e outras Drogas,

convidando esta Comissão para participar da reunião de monitoramento da política

estadual de combate ao uso de drogas e álcool, no dia 4/9/2013, às 14h30min, no

Auditório  desta  Casa;  do  deputado  Ivair  Nogueira,  Presidente  da  Comissão  de

Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  convidando  esta  Comissão  para

participar da reunião de monitoramento da política estadual de transporte e trânsito,
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no dia 17/9/2013, às 9h30min, no Auditório desta Casa; do deputado Durval Ângelo,

Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  convidando  esta  Comissão  para

participar da reunião de monitoramento da política estadual de direitos humanos, no

dia  18/9/2013,  às  9h30min,  no  Auditório  desta  Casa;  Cel.  BM  Silvio  Antônio  de

Oliveira Melo, Comandante-Geral do Bombeiro Militar de Minas Gerais, informando

que o pleito de instalação de fração BM em Paracatu será atendido tão logo seja

equacionada a questão do efetivo, nos termos da Lei Complementar 127/2013, que

estipula  a  jornada  de  trabalho  dos  militares;  Diego  Mendes  de  Sousa,

Superintendente  de  Infraestrutura  e  Logística  da  Secretaria  de  Estado de Defesa

Social, informando que a elaboração dos projetos da construção de novo presídio na

cidade de Itaúna com capacidade para 306 vagas, assim como a divulgação do edital

para construção da unidade serão entregues no final  de agosto,  e a previsão de

conclusão  das  obras  é  para  outubro  de  2014;  Pabloneli  de  Souza  Vidal,

Superintendente  de  Articulação Institucional  e  Gestão  de Vagas  da Secretaria  de

Estado  de  Defesa  Social,  informando  que  a  Superintendência  já  autorizou  as

transferências de presos do Presídio de Itaúna e as remoções já foram efetivadas, e

de correspondência publicada no Diário  do Legislativo,  na data mencionada entre

parênteses: ofícios de Cássia Gontijo, secretária adjunta de Estado de Defesa Social;

Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita, Secretário de Segurança Pública do Estado de

Goiás;  Ilder  Camargo  da  Silva,  Diretor  de  Recursos  Humanos  da  Aperam  Inox

América  do  Sul  S.A.;  Coronel  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da

Assessoria Institucional da PMMG; Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário de Estado

de Defesa Social  (15/08/2013).  Registra-se a presença do deputado Lafayette de

Andrada.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.258/2012 na forma do

vencido em 1º turno (relator: deputado Cabo Júlio, em virtude de redistribuição); e

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.349/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
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apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.276, 5.280, 5.281, 5.288, 5.290 e 5.294/2013. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos deputados Cabo Júlio (2) em que solicita seja realizada

audiência  pública  da  Comissão de Segurança Pública  em Poços  de Caldas  para

debater  o  aumento  de  115,15% de  crimes violentos  naquele  município,  conforme

pesquisa feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, divulgada

no portal  G1.com, em 7/8/2013; seja realizada audiência pública da Comissão de

Segurança Pública na cidade de Jaíba, Região Norte do Estado, para debater sobre a

precariedade do serviço de segurança pública no referido município, uma vez que a

falta de estrutura tem contribuído para o relevante aumento da criminalidade e gerado

na população uma sensação de medo e impunidade; Sargento Rodrigues (7) em que

solicita seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 1ª

Delegacia Regional de Polícia Civil de Teófilo Otôni pela operação que culminou na

prisão de quadrilha suspeita de aplicar golpe de um milhão de reais contra o Governo

Federal,  no Vale do Mucuri,  em Teófilo  Otôni;  seja encaminhada manifestação de

aplauso  aos  policiais  e  bombeiros  militares  lotados  no  1º  BPM  e  no  1º

BBM/1ªCIA/3ºPEL pela proteção, socorro e salvamento de uma senhora que ficou

presa dentro de estabelecimento comercial na região da Savassi, nesta capital; seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 13ª CIA., no

município de Cláudio e na 240ª CIA. TM, no município de Divinópolis, ambos do 23º

BPM/7ªRPM,  pela  operação  que culminou no desmembramento  de  quadrilha que

praticava  assaltos  na  região  Centro-Oeste  de  Minas  Gerais;  seja  encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 1ª CIA. TM/1º BPM e na 4ª

CIA.  ESP./1º  BPM pela  prisão  de  Cleiton  Flávio  da  Fonseca  e  de  Tiago  Pereira

Soares,  no  bairro  Lourdes,  nesta  Capital,  que,  armados  com  revólver  calibre  38,

teriam rendido e mantidos como reféns moradores e funcionários de um prédio; seja

realizada visita da Comissão de Segurança Pública ao departamento de Operações

Especiais da Polícia Civil de Belo Horizonte - Deoesp - para conhecer as ações que

vêm sendo desempenhadas no que se refere à apuração dos crimes de explosão e
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roubo de caixas eletrônicos, os quais são reiteradamente praticados no Estado; seja

encaminhado ao chefe da Polícia Civil pedido de providências para maior empenho e

agilidade  na  apuração  do  roubo  de  aproximadamente  500  kg  de  dinamite,

supostamente praticado por quadrilha fortemente armada, que invadiu e rendeu vigias

de uma mineradora em Sabará;  seja realizada audiência pública da Comissão de

Segurança Pública para debater o combate e a repressão ao tráfico de drogas, bem

como para obter informações sobre as apreensões de drogas sintéticas ocorridas no

Estado e sobre as ações desempenhadas pelas Polícias Federal, Civil e Militar em

Minas Gerais. É prejudicado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, em

que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública, no

município de Jaíba, para debater o aumento da criminalidade e a falta de estrutura

operacional para a realização das ações policiais na cidade. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 21/8/2013

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Três Marias 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, de forma regionalizada, discutir questões relacionadas

com o uso da água e a gestão de recursos hídricos e a discutir e votar proposições da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Raquel Pereira de Sousa, secretária do comitê, representando Wilson José da

Silva, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa de Três

Marias; e Regina Célia Greco Santos, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do

Rio Pará; e os Srs. Vicente de Paulo Resende, prefeito municipal de Três Marias e
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vice-presidente do Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias - Comlago -;

Eduardo Pereira Barbosa, vice-prefeito municipal de Três Marias; vereador Sebastião

da Fonseca Leal,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Três  Marias;  Eduardo Luiz

Rigotto,  gerente  do  Distrito  do  Baixo  Rio  das  Velhas  da  Copasa,  representando

Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  presidente;  Major  PM  Charles  Baracho,

Comandante da 14ª cia de Meio Ambiente e Trânsito de Curvelo, representando Cel.

PM  Armando  Leonardo  Linhares  de  Araújo  Ferreira  da  Silva,  Diretor  de  Meio

Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais; e Adenilson Rodrigues Rubim,

secretário  de  Meio  Ambiente  da  Prefeitura  Municipal  de  Três  Marias,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na qualidade de um dos autores

do requerimento que deu origem a essa reunião, tece suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

dos convidados e do público presente,  convoca os membros da comissão para a

próxima reunião extraordinária a ser realizada em 26/8/2013, às 10 horas, na sala das

comissões,  com  a  finalidade  de  debater  a  questão  das  águas  no  transporte  de

minério pela Via do Mineroduto, com a presença de convidados, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2013.

Almir Paraca, presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

21/8/2013

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Leonídio Bouças, André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva e Duilio de Castro, membros da

supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Paulo Guedes. 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
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matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  e-mail  do  Sr.  Adimar

Damasceno Breder, enviado por meio do Fale com a Assembleia, em que discorre

sobre o trabalho da ONG Bicho Não É Lixo, da cidade de Manhuaçu, e solicita a

viabilização do Projeto de Lei nº 575/2011, que dispõe sobre o controle da reprodução

de cães e gatos e dá outras providências; e ofício do Deputado André Quintão em

que justifica ausência a reunião desta comissão no dia 14/8/2013. O presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os

deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  4.356,  4.379  e

4.384/2013  (Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.377  e  4.383/2013  (Luiz  Henrique);  4.380  e

4.382/2013 (Gustavo Perrella); 4.381/2013 (André Quintão) e 4.378/2013 (Leonídio

Bouças).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. É aprovado requerimento de autoria do deputado Duilio de Castro em que

solicita seja o Projeto de Lei nº 4.214/2013 apreciado em primeiro lugar nesta fase.

Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de Lei  nº  4.214/2013 na

forma  do  Substitutivo  nº1  (relator:  deputado  Sebastião  Costa).  Após  discussão  e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº41/2013 com a Emenda nº1 e do Projeto de Lei nº 4.051/2013 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Leonídio Bouças, o último em virtude de

redistribuição).  O Projeto de Lei  nº 697/2011 é retirado da pauta,  atendendo-se a

requerimento  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  aprovado  pela  comissão.  São

convertidos  em  diligência  às  Secretarias  de  Estado  de  Governo,  de  Trabalho  e

Emprego e de Desenvolvimento Econômico e Social o Projeto de Lei nº 77/2011; às

Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Estado de Governo e à Secretaria

de Estado de Saúde,  o Projeto de Lei  nº  3.195/2012 (relator:  deputado Sebastião

Costa); à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao autor os Projetos de

Lei nºs 4.280 e 4.287/2013 (relator: deputado Leonídio Bouças, o último em virtude de

redistribuição).  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer  que conclui  pela
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antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.212/2013  (relator:  deputado Duilio  de  Castro).  Passa-se  à  2ª  Fase da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.263 e 3.624/2012, 4.261 e

4.263/2013,  este  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  André  Quintão).  Neste

momento, retira-se da reunião o deputado André Quintão. Após discussão e votação,

são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs

3.268/2012, este com a Emenda nº1, 3.594/2012, 4.088, 4.269 e 4.277/2013, este

com  a  Emenda  nº1  (relator:  deputado  Sebastião  Costa,  os  quatro  primeiros  em

virtude de redistribuição); 4.009 e 4.266/2013 (relator: deputado Duilio de Castro); e

4.083/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  em  que  solicita  seja

baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 4.274/2013. Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duilio  de

Castro - Leonídio Bouças.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/8/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  André  Quintão,  Fabiano  Tolentino  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 apreciar matéria constante da pauta e

a discutir e votar proposições da comissão e comunica o recebimento da seguinte
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correspondência: ofícios do deputado Zé Maia, Presidente da Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária  e de Administração Pública

convidando  os  membros  da  comissão  a  participar  da  reunião  conjunta  de

monitoramento  das  políticas  estaduais  de  finanças  públicas  e  de  administração

pública, a ser realizada no dia 28/8/2013, às 9h30min, no auditório desta Casa; da

Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n°s  4.004/2012 e 4.724/2013; do Sr.  Djalma Bastos de

Morais,  presidente da Cemig, prestando informações relativas ao Requerimento n°

4.553/2013; do Sr.  Bonifácio de Andrada, deputado federal, prestando informações

relativas ao Requerimento n°s 4.726/2013 (8/8/13);  do Sr.  Aluísio Ladeira Azanha,

diretor  de  Proteção  Territorial  da  Funai,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento  n°  4.723/2013  (10/8/2013);  do  Sr.  Luiz  Afonso  Vaz  de  Oliveira,

presidente da Ruralminas, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s

4.080, 4.082, 4.095, 4.096 e 4.105/2012 (15/8/2013). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada visita da

Comissão  de  Participação  Popular  à  Comunidade  Indígena  Caxixó,  situada  no

município de Martinho Campos, com o objetivo de apurar as denúncias de ameaça de

morte  feita  aos  membros  da  comunidade.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2013.

André Quintão, presidente - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.083/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural de Perdões - ACP -, com sede no
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Município de Perdões.

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 4.083/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural de Perdões - ACP -, com sede no Município de Perdões, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo difundir as várias formas de

arte, especialmente para crianças e jovens.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  educação  artística;  fomenta  a

formação de grupos, corais e orquestras; organiza ensaios; contribui para a formação

intelectual  e  moral  de  seus  alunos,  por  meio  de  palestras  sobre  assuntos  que

contribuam  para  seu  crescimento  intelectual;  realiza  apresentações  artísticas  na

comunidade e na região.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela ACP em prol da cultura e das

artes naquela região, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.083/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.266/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Teatral  e  Cultural  de  Porteirinha,  com  sede  no

Município de Porteirinha.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.266/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Teatral  e  Cultural  de  Porteirinha,  com  sede  no  Município  de  Porteirinha,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção da

arte e da cultura.

Com esse propósito, a instituição estimula a preservação de valores culturais, por

meio  da  divulgação  das  manifestações  culturais  e  sociais;  luta  pela  melhoria  da

qualidade de vida, pela inclusão social e pela formação da cidadania dos moradores

de Porteirinha; realiza atividades nas áreas de cultura, educação, saúde, ação social,

esportes e meio ambiente; defende a preservação do patrimônio cultural; incentiva a

capacitação profissional de seus assistidos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Teatral e Cultural

de  Porteirinha  em  defesa  da  promoção  e  preservação  da  cultura  da  região,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.266/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 71 A 123 AO PROJETO DE LEI Nº 276/2011

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

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 proposição 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
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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 do projeto, opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo

nº 2, que apresentou.

Atendendo a requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição foi

examinada também pela  Comissão de Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  que

opinou pela  sua aprovação na forma do Substitutivo nº  2,  da Comissão de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  com  as  Emendas  nos  1  a  66,  que

apresentou.

Conseguinte,  a  matéria  foi  examinada  ainda  pela  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo

nº  2,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  com  as

Emendas  nos 1  a 5 e 7  a  66,  da  Comissão de Política  Agropecuária,  e com as

Emendas nos 67 a 70, 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, Doutor Viana, Romel

Anízio  e  Fabiano  Tolentino;  e  o  Projeto  de  Lei  nº  3.915/2013,  de  autoria  do

Governador do Estado. Também foi anexado, em plenário, ofício do Sr. José Carlos

Ferigolo, presidente da Coagril, apresentando sugestões de alterações ao Projeto de

Lei nº 276/2011.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 71 a 123, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos

do § 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A  revisão  da  legislação  atinente  às  políticas  florestal  e  de  proteção  da

biodiversidade de Minas Gerais, empreendida ao longo da tramitação do Projeto de

Lei nº 276, de 2011, é tema complexo e, inobstante, de grande relevância para o

desenvolvimento  do  Estado.  O  número  elevado  de  emendas  apresentadas  ao
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Substitutivo nº 2 expressam a intensidade dos debates que têm sido empreendidos

nesta Casa Legislativa.

Empenhada em construir o diálogo necessário ao aprimoramento e ao consenso

político e social sobre a matéria, esta Comissão promoveu, para a elaboração deste

parecer, diversas reuniões envolvendo parlamentares, Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  - Semad  -,  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  - Seapa  -,  entidades  ambientalistas  e  representantes  dos  setores

produtivos.

Na fase de discussão, nesta comissão, foram ainda encaminhadas Propostas de

Emendas de nos 1 a 10, das quais foram acolhidas as de nos 6 e 10; prejudicadas as

de nos 1, 3 e 7; e rejeitadas as demais.

No decorrer dessas reuniões, foram discutidas as emendas e suas interações com

os demais dispositivos  do projeto,  levando à proposição do Substitutivo nº  3,  que

apresentamos neste parecer. Acreditamos que a presente proposição traz um texto

maduro, capaz de proteger o meio ambiente e orientar as políticas de ocupação do

solo no Estado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Substitutivo  nº  3,  a  seguir

apresentado, que contempla as Emendas nºs 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23,

25, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 79, 82, 87, 89,

92, 98 e 100, e pela rejeição dos Substitutivos nos 1 e 2, bem como pela rejeição das

Emendas nos 3, 4, 6, 8, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103,

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

121, 122 e 123.

Orientação para para votação em Plenário

Ficam prejudicados:

com a aprovação do Substitutivo nº 1, os Substitutivos nos 2 e 3 e as Emendas nºs

1 a 123;

com a aprovação do Substitutivo nº 2, os Substitutivos nos 1 e 3 e as Emendas nºs
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79, 87, 91 e 100;

com a aprovação do Substitutivo nº 3, os Substitutivos nos 1 e 2 e as Emendas nºs

1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 46, 47, 49, 51, 53,

54, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 79, 82, 87, 89, 92, 98 e 100;

com a aprovação da Emenda nº 1, as Emendas nos 69, 78, 82, 83 e 95;

com a aprovação da Emenda nº 14, a Emenda nº 87;

com a aprovação da Emenda nº 15, a Emenda nº 89;

com a aprovação da Emenda nº 20, a Emenda nº 106;

com a aprovação da Emenda nº 24, a Emenda nº 100;

com a aprovação da Emenda nº 28, a Emenda nº 91;

com a aprovação da Emenda nº 34, a Emenda nº 86;

com a aprovação da Emenda nº 36, a Emenda nº 92;

com a aprovação da Emenda nº 44, a Emenda nº 105;

com a aprovação da Emenda nº 52, a Emenda nº 101;

com a aprovação da Emenda nº 69, as Emendas nºs 1, 78, 82, 83 e 95;

com a aprovação da Emenda nº 78, as Emendas nºs 1, 69 e 83;

com a aprovação da Emenda nº 82, as Emendas nºs 1, 69 e 95;

com a aprovação da Emenda nº 83, as Emendas nºs 1, 69 e 78;

com a aprovação da Emenda nº 86, a Emenda nº 34;

com a aprovação da Emenda nº 87, a Emenda nº 14;

com a aprovação da Emenda nº 88, a Emenda nº 107;

com a aprovação da Emenda nº 89, a Emenda nº 15;

com a aprovação da Emenda nº 91, a Emenda nº 28;

com a aprovação da Emenda nº 92, a Emenda nº 36;

com a aprovação da Emenda nº 95, as Emendas nºs 1, 69 e 82;

com a aprovação da Emenda nº 100, a Emenda nº 24;

com a aprovação da Emenda nº 101, a Emenda nº 52;

com a aprovação da Emenda nº 105, a Emenda nº 44;

com a aprovação da Emenda nº 106, a Emenda nº 20;

com a aprovação da Emenda nº 107, a Emenda nº 88.
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SUBSTITUTIVO Nº 3

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.

Parágrafo único  - As políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado

compreendem as ações empreendidas pelo poder público e pela coletividade para o

uso  sustentável  dos  recursos  naturais  e  para  a  conservação  do  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, nos termos dos arts.

214, 216 e 217 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;

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  mediante  o

trabalho  pessoal  do  agricultor  familiar  e  empreendedor  familiar  rural,  incluindo os

assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da

Lei federal no 11.326, de 24 de julho de 2006;

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 e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas
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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,

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 inundadas naturalmente

e  de  forma  periódica,  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;
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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;

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 - 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;

XVII - vereda a fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos onde o

lençol  freático  aflora  na  superfície,  usualmente  com  a  palmeira  arbórea  “Mauritia

flexuosa”  -  buriti  emergente  em  meio  a  agrupamentos  de  espécies  arbustivo-

herbáceas;

XVIII - nascente o afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade

e dá início a um curso d’água;

XIX - olho d’água o afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente;

XX - leito regular a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água

durante o ano;

XXI - 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  apresentar  naturalmente  escoamento  superficial  durante  ou

imediatamente após períodos de precipitação;

XXII  - 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
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localização em relação à configuração do terreno e com as condições meteorológicas

esperadas na época de ocorrência de incêndios;

XXIII  - biodiversidade a variabilidade de organismos vivos  de todas  as  origens,

compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres e aquáticos e os complexos

ecológicos de que fazem parte, bem como a diversidade dentro de espécies, entre

espécies e de ecossistemas;

XXIV - recurso natural a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas,

o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

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

até quatro módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem como

às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades

tradicionais que façam uso coletivo do seu território.

Art. 3° - Para os fins desta lei, consideram-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,  saneamento,  gestão  de  resíduos,  energia,

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições

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, na forma do inciso I do art. 61;

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
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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 rurais consolidadas e em ocupações

antrópicas  consolidadas  em área  urbana,  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;

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 irrigação, 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
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pontilhões;

b)  a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e

efluentes  tratados,  desde  que  comprovada  a  regularização  do  uso  dos  recursos

hídricos ou da intervenção nos 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;

f) a construção e manutenção de cercas, aceiros e bacias de acumulação de águas

pluviais;

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,  desde  que  de  espécies  não  ameaçadas  e  imunes  ao  corte,  para  fins  de

subsistência, produção de mudas e recuperação de áreas degradadas, respeitada a

legislação  específica  de  acesso  a  recursos  genéticos,  bem  como  os  tratados

internacionais de proteção da biodiversidade de que o Brasil é signatário;

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

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
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de Política Ambiental - Copam.

Art.  4º  - As  ações  das  políticas  florestal  e  de  proteção  à  biodiversidade  serão

desenvolvidas em consonância 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  - promover  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 a 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;

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,
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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, à redução do uso de agrotóxicos e à ampliação das áreas legalmente

protegidas através de unidades de conservação;

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

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;
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V  - compatibilização  entre  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  o  equilíbrio

ambiental.

CAPÍTULO II

DAS ÁREAS DE USO RESTRITO

Seção I

Das Áreas de Preservação Permanente

Art.  8°  - Considera-se APP a área, 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. 9° - Para os efeitos desta lei, em zonas rurais ou urbanas, são APPs:

I - as faixas marginais de cursos d’água naturais perenes e intermitentes, 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:

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;
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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

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.
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§ 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. 10 - 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. 11 - 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.

§ 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.  12  - A  intervenção  em  APP  poderá  ser  autorizada  pelo  órgão  ambiental

competente em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou
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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,  constatada  a  ausência  de

alternativa técnica e locacional.

§  3º  - A supressão da vegetação  nativa  em  APP protetora  de  vereda  somente

poderá  ser  autorizada  em  caso  de  utilidade  pública,  interesse  social,  atividades

eventuais e de baixo impacto ambiental e acesso à água para 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. 13  - É permitido o acesso de pessoas e animais às APPs para obtenção de

água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.

Art.  14  - 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. 15  - 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 a III do “caput” do

art. 9°, 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  do  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;

V  - sejam observadas as normas da Lei nº 14.181, de 2002, que dispõe sobre a

política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da

aquicultura;

Art.  16  - 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
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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

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 agricultor familiar, nos termos do art. 3º da

Lei  Federal  nº  11.326,  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 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 a IV e IX do art. 9°, a recomposição
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das áreas rurais consolidadas será realizada de forma compatível com o uso da área

rural consolidada e com sua importância para a manutenção da renda familiar e a

capacidade de investimento do proprietário ou possuidor rural.

§ 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,  no  caso  de  pequena

propriedade ou posse rural familiar;

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.
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§ 13 - As APPs localizadas em imóveis inseridos em Unidades de Conservação de

Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data de publicação da Lei

Federal nº 12.651, de 2012, 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,  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. 17  - Aos proprietários e possuidores de imóveis rurais de até quatro módulos

fiscais  que  desenvolviam atividades  agrossilvipastoris  nas  áreas  consolidadas  em

APPs até 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. 18  - No caso de lotes de assentamentos de programa de reforma agrária, a

recomposição de áreas consolidadas em APPs atenderá as exigências estabelecidas

no art. 16 desta lei e observará o tamanho e a localização de cada lote.

Art. 19 - Nas áreas rurais consolidadas, nos locais de que tratam os incisos de V a
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VIII do art. 9°, 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

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. 9°, 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.  20  - 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. 21  - 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. 22  - Na implantação de reservatório d’água artificial de que trata o art. 21, o
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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 - 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.

§  2º  - O  Plano  Ambiental  de  Conservação  e  Uso  do  Entorno  de  Reservatório

Artificial deverá ser apresentado ao órgão ambiental e sua aprovação é condição para

concessão  da  licença  de  operação  do  empreendimento,  não  constituindo  a  sua

ausência impedimento para a expedição da licença de instalação.

§ 3º - 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.

§  4°  - 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.

§ 5°- 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.

§  6°  - 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.

§ 7º  - O percentual  de área previsto no § 6º  poderá ser ocupado desde que a

ocupação  esteja  devidamente  licenciada  ou  autorizada  pelo  órgão  ambiental

competente, respeitada a legislação pertinente.
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Seção II

Das Áreas de Reserva Legal

Art.  23  - 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.  24  - 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

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  infraestrutura  pública,  tais  como de transporte,  de

educação e de saúde.

§ 3º - A ausência de registro da reserva legal não constitui óbice para realização de

pesquisa  mineral  sem  guia  de  utilização  quando  o  detentor  da  autorização  de

pesquisa não for proprietário da área, sem prejuízo da obrigação de recuperação da

área degradada.

Art. 25 - 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
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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. 26 - 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.

§ 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;

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.

§ 4º - 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. 27 - 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
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direito à gratuidade.

Art.  28  - 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  salvo  disposição  em  contrário  no  plano

diretor ou no plano de expansão urbana do município.

§ 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.

§ 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.  29  - 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, 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
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exploração anual a:

I  - 2m³/ha (dois metros cúbicos por hectare) para propriedade ou posse rural de

agricultor familiar que atenda os critérios do art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de

julho de 2006;

II - 1m³/ha (um metro cúbico por hectare), respeitado o limite máximo anual de 20m³

(vinte metros cúbicos) para as demais propriedades ou posses rurais.

§ 2°  - 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.

Art. 30  - 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;

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.  31  - 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
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Sisnama.

Art. 32 - 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,

na propriedade, não tiver sido constatada a presença de cobertura vegetal nativa em

data anterior a 19 de junho de 2002.

Art. 33 - 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 -, quando houver plano de manejo da

unidade  de conservação aprovado,  a  autorização a  que  se  refere  o  “caput”  será

concedida mediante previsão no respectivo plano.

Art. 34 - 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. 24, 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.
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§ 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. 36 desta lei.

Art. 35 - 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.

Art. 36 - 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;
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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

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 público;
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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.

Art. 37  - Caso não seja atendido o disposto no “caput” do art. 25, 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. 38  - 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.  39  - 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
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agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção e

pelos demais meios de prova em direito admitidos.

Seção III

Das Unidades de Conservação

Art.  40  - 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. 41 - As Unidades de Conservação são classificadas como:

I  - Unidades de Conservação de Proteção Integral, que se dividem nas seguintes

categorias:

a) parque: a área representativa de ecossistema de valor ecológico e beleza cênica

que  contenha  espécies  da  fauna  e  da  flora  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;

b) 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;

c) 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;

d)  monumento  natural:  a  área  que  apresente  uma  ou  mais  características

específicas, naturais ou culturais, notáveis ou com valor único devido a sua raridade,

que  pode  estar  inserida  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;
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e) 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;

II  - Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que se dividem nas seguintes

categorias:

a)  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  e  assegurar  e

incentivar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais;

b) área de relevante interesse ecológico: a área, em geral, de pequena extensão,

com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características e atributos naturais

extraordinários, importante para a biodiversidade ou que abrigue exemplares raros da

biota regional, constituída em terras públicas ou privadas;

c) reserva extrativista: a área natural 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;

d) floresta estadual: a área com cobertura florestal de espécies predominantemente

nativas, de domínio público, que tenha como objetivo básico a produção florestal, por

meio  do  uso  múltiplo  e  sustentável  dos  recursos  da  flora,  visando  suprir,

prioritariamente,  a  necessidade  da  população,  podendo  também  ser  destinada  à

educação ambiental e ao turismo ecológico;

e)  RPPN:  a  área  que  tem  por  objetivo  a  proteção  dos  recursos  ambientais

representativos  da  região,  que  poderá  ser  utilizada  para  o  desenvolvimento  de
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atividades de cunho científico, cultural, educacional e recreativo e que será protegida

por  iniciativa  de  seu  proprietário,  mediante  reconhecimento  do  poder  público,  e

gravada com perpetuidade.

§ 1º  - Nas Unidades de Conservação de Proteção Integral, não são permitidos a

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.

§  3º  - O  poder  público  emitirá  normas  de  uso  e  critérios  de  exploração  das

Unidades de Conservação de Uso Sustentável.

§ 4º - Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, é permitida a utilização

sustentável de recursos naturais.

§  5°  - As  Unidades de Conservação e  áreas  protegidas  criadas  com base nas

legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nos incisos I e II

serão 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.

§ 6° - 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.

§ 7° - 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.
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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

naturais.

Art. 42 - 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, dimensão e limites da Unidade de Conservação;

III - 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  adequadas  à  compreensão  da  população  local  e  outros

interessados e discutirá  as  definições de que tratam os incisos I  a  IV do mesmo

parágrafo, por meio de:

I - consulta pública por prazo mínimo de quarenta e cinco dias;

II  - ampla divulgação da proposta de criação da Unidade de Conservação e do

cronograma do processo de consulta;

III - uma ou mais reuniões públicas por município afetado.

§ 4º  - Na criação de estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatório o
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processo consultivo de que tratam os §§ 2º e 3°.

§ 5º  - As Unidades de Conservação de uso sustentável podem ser transformadas

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 e a redução dos limites de uma Unidade de Conservação

serão feitas mediante lei específica e serão precedidas de estudos técnicos e reunião

pública, na forma do regulamento.

§ 8º  - A reunião pública a que se refere o § 7º não é obrigatória nos casos de

desafetação e redução dos limites de Reserva Biológica e Estação Ecológica.

§ 9º  - Ressalvado o disposto  no  § 5º,  a  mudança de categoria de Unidade de

Conservação só pode ser feita mediante lei específica.

Art. 43  - 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

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.

§ 2° - Serão estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar

a  presença  dos  pequenos  proprietários  ou  possuidores  rurais  familiares  com  os

objetivos da Unidade de Conservação de posse e domínio público, sem prejuízo dos

modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia, assegurando-se a

sua participação na elaboração das referidas normas e ações, até que seja efetuada

a indenização por desapropriação ou o reassentamento.

§ 3º - Na compatibilização a que se refere o § 2º será observado o disposto no § 13

do art. 16 e vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

§ 4º - O Estado poderá realizar pagamento por serviços ambientais ao proprietário
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ou possuidor rural em Unidade de Conservação que adote voluntariamente medidas

de redução dos impactos ambientais de suas atividades.

§  5º  - 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. 44 - Os planos de manejo de Unidades de Conservação serão aprovados pelo

Copam.

Art.  45  - A autorização  para  as  intervenções  previstas  nesta  lei  no  interior  de

Unidade de Conservação de Proteção Integral ou RPPN será concedida pelo órgão

responsável pela criação ou pela gestão da unidade, ouvido o conselho consultivo da

unidade, quando houver.

Art. 46  - O licenciamento ambiental de empreendimento causador de significativo

impacto ambiental que afete Unidade de Conservação ou sua zona de amortecimento

fica condicionado à autorização do órgão gestor da unidade.

Art. 47 - O Sistema Estadual de Unidades de Conservação - Seuc -, é constituído

por um conselho gestor e pelo conjunto das Unidades de Conservação estaduais e

municipais de domínio público ou privado, reconhecidas pelo poder público.

Parágrafo único - 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 características  e objetivos de manejo

que  não  possam  ser  satisfatoriamente  atendidos  por  nenhuma categoria  prevista

nesta lei.

Art. 48 - Compete ao conselho gestor do Seuc definir a política estadual de gestão e

manejo das Unidades de Conservação, bem como a interação dessas unidades com

outros espaços protegidos.

Art. 49 - A estrutura, o regime jurídico, a política e a gestão do Seuc serão definidos

em lei específica.

Parágrafo único - Até que a lei a que se refere o “caput”, 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.
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Art. 50 - 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, integram o patrimônio

do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Parágrafo único  - O disposto neste artigo não se aplica às  áreas naturais  cuja

administração seja atribuída a outro órgão estadual por ato do poder público.

Art. 51  - Compete ao Copam definir as áreas prioritárias para a conservação da

biodiversidade e para a criação de Unidades de Conservação e regulamentar sua

utilização, de forma integrada e coerente com o ZEE do Estado.

Parágrafo  único  - O  Copam  definirá  e  tornará  público,  no  prazo  de  dois  anos,

contados  da  data  de  publicação  desta  lei,  o  Plano  de  Criação e  Implantação de

Unidades de Conservação, com a finalidade de proteção das áreas a que se refere o

“caput”

Seção IV

De Outras Restrições de Uso do Solo

Art. 52 - Em áreas de inclinação entre 25° (vinte e cinco graus) e 45° (quarenta e

cinco graus), são permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades

agrossilvipastoris  e  a  infraestrutura  física  associada  ao  desenvolvimento  dessas

atividades, observadas as boas práticas agronômicas e de conservação do solo e

água.

Parágrafo único - Nas áreas a que se refere o “caput”, fica vedada a conversão de

novas áreas para uso alternativo do solo, excetuados os casos de utilidade pública e

interesse social.

Art.  53  - Na  faixa  de  30m  (trinta  metros)  no  entorno  de  reservatório  artificial,

composta por fragmentos vegetacionais nativos, somente será permitido o manejo

florestal não madeireiro, sendo vedada a supressão de vegetação nativa, excetuados

os casos em que se admite intervenção em APPs.

Art. 54 - Não será permitida conversão de novas áreas para uso alternativo do solo

no  entorno  de  olhos  d’água  intermitentes,  no  raio  de  50m  (cinquenta  metros),

excetuados os casos em que se admite intervenção em APPs.

Art. 55 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais considerados patrimônio
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ambiental nos termos do § 7º do art. 214 da Constituição do Estado, ficam sujeitos às

medidas de conservação estabelecidas em deliberação do Copam, sem prejuízo do

disposto na legislação pertinente e particularmente nesta lei.

§ 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 regulação federal específica, que serão submetidas à aprovação

do Copam.

Art.  56  - 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, observado o disposto na legislação vigente e particularmente nesta lei.

CAPÍTULO III

DA AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 57 - A intervenção em APPs e Reserva Legal para as atividades eventuais ou

de baixo impacto ambiental  a que se refere o inciso III  do art.  3º,  excetuadas as

alíneas “b” e “g”,  em imóvel  de pequena propriedade ou posse rural  familiar,  fica

condicionada à apresentação de simples declaração ao órgão ambiental competente,

desde que o imóvel esteja devidamente inscrito no CAR.

Art.  58  - Para  o  registro  no  CAR  de  Reserva  Legal  em  imóvel  de  pequena

propriedade  ou  posse rural  familiar,  o  proprietário  ou  possuidor  rural  apresentará

dados identificando a área proposta de Reserva Legal, cabendo ao órgão ambiental

competente, ou instituição por ele habilitada,  realizar a captação das coordenadas

geográficas da referida área.

§ 1°  - O registro da Reserva Legal em imóvel de pequena propriedade ou posse

rural familiar é gratuito e contará com o apoio técnico e jurídico do poder público.

§ 2º  - Para os fins deste artigo, não se aplica a extensão de tratamento a que se

refere o parágrafo único do art. 2º.

§ 3°  - Para composição da área proposta de Reserva Legal  a que se refere o

“caput”,  poderão  ser  computados  os  plantios  de  árvores  frutíferas,  ornamentais,

compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio
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com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais.

Art.  59  - A inscrição no CAR de imóvel  de pequena propriedade ou posse rural

familiar  será  feita  mediante  procedimento  simplificado,  no  qual  será  obrigatória  a

apresentação de:

I - documento de identificação do proprietário ou possuidor rural;

II - documento de comprovação da propriedade ou posse rural;

III  - croqui  indicando o perímetro  do imóvel,  as  APPs  e os  remanescentes  que

formam a Reserva Legal.

Art. 60  - Será assegurada ao pequeno proprietário ou possuidor rural familiar, por

meio dos órgãos técnicos estaduais, a gratuidade de assistência técnica, nos termos

de regulamento.

CAPÍTULO IV

DAS FLORESTAS

Seção I

Da Exploração Florestal

Art. 61 - 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. 62 - A exploração de plantações florestais localizadas em APP e Reserva Legal

está condicionada à autorização do órgão ambiental competente.

Art.  63  - 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;

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, perene ou intermitente;
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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 e a abertura 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.  30,

observado, no que couber, o registro a que se referem os arts. 86 e 87.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por limpeza de área ou roçada

a  retirada  de  espécimes  com  porte  arbustivo  e  herbáceo,  predominantemente

invasoras,  em  área  antropizada,  com  limites  de  rendimento  de  material  lenhoso

definidos em regulamento.

Art. 64 - Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação

que abrigue espécie da flora ou da fauna migratória ameaçada de extinção, segundo

lista  oficial  publicada  pelos  órgãos  do  Sisnama,  fica  condicionada  à  adoção  de

medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie.

Art. 65 - Não é permitida a conversão de novas áreas 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,  nos  termos  definidos  por  ato  conjunto  da

Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  - Semad  - e  da

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento  - Seapa, ressalvadas as áreas

de pousio e as áreas impróprias para as atividades agrossilvipastoris;

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. 66 - 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 outros produtos e subprodutos florestais, será realizada por meio de

plano  de  manejo  florestal  sustentável  analisado e  aprovado pelo  órgão  ambiental

competente, que fiscalizará e monitorará sua aplicação.

§  1º  - O  órgão  ambiental  competente  estabelecerá  as  normas  referentes  à
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elaboração e  à execução do plano de manejo  florestal  sustentável  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.  67  - 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  - Os dados do sistema a que se refere o “caput” serão disponibilizados para

acesso público por meio da internet.

§  2º  - O  corte  e  a  exploração de  espécies  nativas  plantadas  em área de  uso

alternativo  do  solo  serão  permitidos  independentemente  de  autorização  prévia,

devendo,  para fins de controle de origem, o plantio  ou o reflorestamento estarem

previamente cadastrados no órgão ambiental competente e o corte ou a exploração

serem previamente declarados, assim como deve ser feito o recolhimento da taxa

florestal,  cujo  comprovante  de  pagamento  deverá  acompanhar  o  documento  de

controle.

§ 3º  - O plantio  e o reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas

independem 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.

§ 4º  - É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas

áreas não consideradas APPs e de Reserva Legal.

Art. 68  - As atividades de colheita e comercialização de produtos ou subprodutos

oriundos de florestas plantadas para produção de carvão dependerão de declaração

ao órgão ambiental competente.
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Art. 69 - Será dado aproveitamento socioeconômico e ambiental a produto florestal

cortado, colhido ou extraído, e 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 e de seus resíduos, oriundos

das  atividades  a  que  se  refere  o  §  1,  será  fiscalizado  e  monitorado  pelo  órgão

ambiental competente.

Art. 70 - O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha,

carvão  e  outros  produtos  ou  subprodutos  florestais,  para  fins  comerciais  ou

industriais, dependerão de autorização do órgão ambiental competente expedida por

meio de documento de controle ambiental.

§  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  ambiental  a que se  refere  o

“caput”,  a  pessoa  física  ou  jurídica  responsável  pela  operação  de  transporte  ou

armazenamento 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 ambiental  a que se refere o “caput”,  deverão

constar, no mínimo, a especificação do material a ser transportado ou armazenado,

sua volumetria e dados sobre sua origem e destino.

§  4°  - Produtos  “in  natura”  de  floresta  plantada  com  espécies  exóticas  ficam

dispensados do documento de controle ambiental previsto no “caput”.

§ 5º  - O órgão ambiental competente regulamentará outros casos de dispensa do

documento de controle ambiental previsto no “caput”, além do previsto no § 4°.

Art. 71  - 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,
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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.  72  - O empreendimento minerário que dependa de supressão de vegetação

nativa  fica  condicionado à adoção,  pelo empreendedor,  de  medida compensatória

florestal  que  inclua  a  regularização  fundiária  e  a  implantação  de  Unidade  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  que  tiver  vegetação  nativa  suprimida  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. 73  - A exploração de cobertura vegetal nativa está condicionada à posse do

documento ambiental autorizativo original ou equivalente, nos termos definidos em

regulamento.

Art. 74 - A pessoa física ou jurídica prestadora de serviços que utilizem tratores de

esteira ou similares para supressão de vegetação nativa é obrigada a cadastrar-se no

órgão ambiental estadual, conforme regulamento.

Seção II

Da Reposição Florestal

Art. 75 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, beneficie, utilize ou consuma

produtos e subprodutos florestais oriundos de florestas nativas fica obrigada a cumprir
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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”, a fim de cumprirem

a  obrigação  prevista  neste  artigo,  podem  optar  pelos  seguintes  mecanismos  de

reposição florestal:

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 - A formação de plantio florestal a título de reposição florestal se dará em área

antropizada, exceto em APPs e em áreas de Reserva Legal.

§  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 ou posse rural;

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 - cavaco e moinha de carvão, desde que sua produção não seja a atividade fim

do processo produtivo;

V - matéria-prima florestal:

a) oriunda de plano de manejo aprovado pelo órgão ambiental competente;

b) oriunda de floresta plantada;

c) não madeireira.

Art. 76 - A Conta Especial de Recursos a Aplicar, criada pela Lei nº 14.309, de 2002,
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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 a

que se refere o “caput” 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  e  ao  plantio  de  espécies  nativas  e  cadeias

produtivas do manejo florestal de uso múltiplo;

III  - estruturação  de  cadeias  produtivas  de  base  extrativista,  agroflorestal  e

agroecológicas que levem em consideração a paisagem florestal e o uso múltiplo da

floresta;

IV  - desenvolvimento  de  programas  de  recomposição  florestal,  de  regeneração

conduzida ou de plantio de espécies nativas ou exóticas.

§ 2º  - Na aplicação dos recursos a que se refere o § 1º, será dada prioridade a

atividades que incluam a utilização de espécies nativas.

Art. 77 - Os recursos provenientes da aplicação dos emolumentos e taxas previstos

nesta lei serão destinados às atividades do IEF, conforme regulamento.

Art. 78  - A reposição florestal será feita no território do Estado, preferencialmente

em município onde ocorreu a supressão vegetal.

Art.  79  - 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.
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§  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  a  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 a 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  disponibilidade  de  matéria-prima de  origem  plantada,  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
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matéria-prima produzida;

V  - adquiridas em mercado futuro com compromisso formal  de fornecimento da

matéria-prima contratada, conforme regulamento;

VI - vegetação nativa submetida a plano de manejo florestal sustentável.

§  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 empresa e terceiros,

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  80  - A pessoa física  ou  jurídica  a que se  refere o art.  79  poderá consumir

produto ou subproduto de formação nativa, 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 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. 81 - As pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o art. 79, que consumirem

produto  ou  subproduto  da  flora  nativa  oriunda  do  Estado  acima  dos  limites

estabelecidos  nos  incisos  I,  II  e  III  do  art.  80  estarão  sujeitas  às  seguintes

penalidades, entre outras cabíveis:

I  - bloqueio  de suas operações de oferta e  aceite  de matéria-prima oriunda de
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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.

Art. 82  - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 79, 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.  79  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

produção mensal mínima.

Art. 83 - 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.

Art. 84 - 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
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patrimônio público de área dentro de Unidade de Conservação de Proteção Integral

estadual, de domínio público, baseada em avaliação oficial.

Parágrafo  único  - Fica  vedado,  para  fins  de  quitação  de  débito  de  reposição

florestal, o crédito antecipado.

Seção III

Do Controle dos Produtos e dos Subprodutos Florestais

Art. 85  - 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.  86  - Ficam  obrigadas  a  registro  e  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 de que trata este artigo estão

sujeitos à cobrança nos termos definidos em regulamento.

Art. 87 - Ficam isentos do registro de que trata o art. 86, sem prejuízo das demais

regularizações exigíveis pela legislação ambiental vigente:

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 - o apicultor;

III  - a empresa de comércio varejista e a microempresa que utilizem produto ou

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
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aproveitamento  de  material  lenhoso  oriundo  de  uso  alternativo  do  solo  com

autorização concedida por prazo não superior a cento e oitenta dias;

V - a pessoa física que explore produtos da flora em sua propriedade, nos limites

estabelecidos pelo poder público, em regulamento.

Parágrafo único - Para fins de comercialização do carvão vegetal, o produtor rural a

que se refere o inciso IV fica obrigado a efetivar o cadastro nos termos do art. 86.

Art.  88  - 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.

Art.  89  - O volume de produtos e subprodutos florestais autorizado em área de

exploração florestal poderá ser parcelado ao logo do tempo.

Parágrafo  único  - O  parcelamento  a  que  se  refere  o  “caput”  será  controlado

mediante a emissão de documento de natureza ambiental,  com prazo de validade

correspondente ao período estipulado na autorização para exploração florestal.

CAPÍTULO V

DA PROIBIÇÃO DO USO DE FOGO E DA PREVENÇÃO E DO COMBATE A

INCÊNDIOS FLORESTAIS

Art. 90 - 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:

I - em área cuja peculiaridade justifique o emprego do fogo em prática agropastoril,

florestal ou fitossanitária, mediante prévia autorização, para cada imóvel rural ou de

forma regionalizada, do órgão estadual ambiental competente, que estabelecerá os

critérios de uso, monitoramento e controle;

II  - em Unidades de Conservação de uso sustentável, na queima controlada, em

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;
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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 por infração 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.  91  - Os  órgãos  ambientais  competentes  e  os  órgãos  públicos  e  privados

responsáveis  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.  92  - O Poder Executivo instituirá Política Estadual de Manejo e Controle de

Queimadas,  Prevenção  e  Combate  aos  Incêndios  Florestais,  que  promoverá  a

articulação institucional com vistas:

I - à substituição, por outras práticas, do uso do fogo no meio rural;

II - ao controle de queimadas;

III - à prevenção e ao combate dos incêndios florestais;

IV - ao 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”  estabelecerá  instrumentos  para  a

análise dos impactos das queimadas sobre:

I - as mudanças climáticas;

II - as mudanças no uso da terra;
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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.  93  - 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. 94 - O proprietário ou possuidor rural de área de floresta e de demais formas de

vegetação e seus prepostos são obrigados a adotar medidas e normas de prevenção

contra incêndio florestal, na forma do regulamento.

Art. 95  - O Estado manterá canais de comunicação gratuitos a fim de que sejam

comunicadas as ocorrências de incêndios florestais.

Art. 96 - Serão segurados contra incêndio florestal os titulares de cargo ou função

pública que prestam serviços em atividade de combate a incêndio florestal.

Art.  97  - Os recursos provenientes das multas por  infração às normas previstas

neste  capítulo  serão  aplicados  pelo  órgão  ambiental  estadual  competente  em

atividades de prevenção e combate a incêndios florestais.

Art. 98 - Os serviços prestados no combate a incêndios florestais são considerados

de relevante interesse público.

Art. 99 - No caso de reforma e abertura de estradas e rodovias, inclusive federais, 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.

CAPÍTULO VI

DOS INCENTIVOS FISCAIS E ESPECIAIS

Art.  100  - 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;
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IV - sofrer limitações ou restrições no uso de recursos naturais de sua propriedade,

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;

IX - praticar agricultura agroecológica ou orgânica.

Parágrafo único  - A comprovação das ações a que se referem os incisos deste

artigo se dará na forma de regulamento.

Art. 101 - Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos especiais:

I - a prioridade de atendimento nos programas de infraestrutura rural, notadamente

nos  programas  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 produtor 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 nativa;

IV  - o  apoio  técnico-educativo  no  desenvolvimento  de  projetos  de  preservação,

conservação e recuperação ambiental;

V  - o  apoio  técnico-educativo,  no  caso  de  pequeno  produtor  rural  e  agricultor

familiar,  em projetos de reflorestamento, com a finalidade de suprir a demanda de

produtos e subprodutos florestais;

VI - a concessão de incentivo financeiro, no caso de proprietário e possuidor rural,

para recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à proteção da

biodiversidade e  ecossistemas especialmente sensíveis,  nos  termos  da legislação

vigente.
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CAPÍTULO XIII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 102 - A fiscalização terá natureza orientadora e, desde que não seja constatado

dano ambiental, será cabível a notificação, nos seguintes casos:

I - quando a infração for praticada por entidade sem fins lucrativos;

II  - quando a infração for  praticada por  microempresa ou empresa de pequeno

porte;

III - quando a infração ocorrer em pequena propriedade ou posse rural familiar;

IV - quando se tratar de pesca amadora;

V  - quando a infração for praticada por pessoa física de baixo poder aquisitivo e

baixo grau de instrução.

Art.  103  - As  infrações  às  normas  estabelecidas  pelas  políticas  florestal  e  de

proteção à biodiversidade serão classificadas em leves, graves e gravíssimas.

§  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 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 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 estabelecidas pelas

políticas de proteção florestal e de proteção à biodiversidade;

IV - a destinação dos bens apreendidos;



1017
____________________________________________________________________________

V  - a  competência  e  o  procedimento  para  elaboração  das  normas  técnicas

complementares.

Art.  104  - As  ações  e  omissões  contrárias  às  disposições  desta  lei  sujeitam  o

infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo, no que couber, da reparação do dano

ambiental:

I - advertência;

II - multa simples;

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, que são:

a) suspensão de registro, cadastro, licença ou autorização;

b) cancelamento de registro, cadastro, licença ou autorização;

c)  suspensão  de  entrega  ou  utilização  de  documentos  de  controle  ou  registro

expedidos pelo órgão ambiental competente;

d) perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

e)  perda  ou  suspensão  da  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito;

f) proibição de contratar com a administração pública, pelo período de até três anos.

§ 1º - A advertência será aplicada quando forem praticadas infrações classificadas

como leves.

§ 2° - A multa simples será aplicada sempre que o infrator:

I - reincidir em infração classificada como leve;

II - praticar infração grave ou gravíssima;

III - obstar ou dificultar ação fiscalizadora.

§  3º  - A multa  diária  será  aplicada  sempre  que  o  cometimento  da  infração se
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prolongar no tempo e será computada até que o infrator demonstre a regularização

da situação à autoridade competente.

§  4º  - As  multas  simples e  diária  serão calculadas por  unidade,  hectare,  metro

cúbico, quilograma, metro de carvão ou outra medida pertinente, de acordo com a

natureza da infração cometida, na forma de regulamento.

§ 5º - O valor das multas simples e diária 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.

§  6º  - Até  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  multa  simples  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 no território

do Estado, sem prejuízo da reparação do dano ambiental diretamente causado pelo

empreendimento.

§ 7º  - Comprovada a apresentação de documento de recolhimento de multa com

falsa autenticação, a multa devida terá seu valor duplicado, sem prejuízo das demais

sanções cabíveis.

§ 8º - 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.

§ 9º  - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 10  - Ao infrator  que estiver  exercendo atividade em desconformidade com as

normas  previstas  nesta  lei,  além  das  demais  penalidades  cabíveis,  poderá  ser

aplicada a  penalidade de suspensão de atividades,  a  qual  prevalecerá até  que o

infrator obtenha a 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 - Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência desta lei poderão



1019
____________________________________________________________________________

ser parcelados, corrigidos monetariamente, com vencimento antecipado das parcelas

vincendas em caso de inadimplência, nos termos do regulamento.

Art.  105  - O  embargo  de  obra  ou  atividade  restringe-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.

Art. 106 - Verificada a infração, os instrumentos utilizados pelo infrator e os produtos

da infração serão apreendidos pela autoridade competente e lavrados os respectivos

autos.

§ 1° - Os produtos e subprodutos da fauna silvestre e da flora apreendidos na forma

do “caput” 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.

§ 2° - Somente poderá participar da hasta pública prevista no § 1° a pessoa física

ou  jurídica  que  comprovar  não  ter  praticado  infração  ambiental  nos  três  anos

anteriores à hasta pública e que estiver regularmente licenciada para as atividades

que desempenhe.

Art. 107 - As penalidades previstas no art. 104 incidem sobre os autores, sejam eles

diretos, representantes legais ou contratuais, ou sobre quem 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. 108 - 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  e  autos  de  fiscalização  e  de  infração,  aplicando  as
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penalidades cabíveis.

§ 1º - Poderão ser delegadas à Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -, 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.

Art.  109  - As  multas  decorrentes  da  aplicação  de  penalidades  administrativas

previstas nesta lei serão arrecadadas por meio de guias próprias, em conta específica

a ser movimentada pelo IEF.

Parágrafo  único  - Do  valor  arrecadado  com  a  aplicação  de  penalidades

administrativas previstas nesta lei, ressalvado o disposto no art. 95, 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 dispõe sobre o Bolsa Verde.

Art. 110 - Nas atividades de fiscalização previstas nesta lei, a PMMG e o Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - atuarão articuladamente com a Semad

e suas entidades vinculadas.

Art. 111  - 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. 112 - 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 do processo administrativo, caberá recurso dirigido ao

Copam,  no  prazo de  trinta  dias,  independentemente  de  depósito  ou  caução,  nos

termos de regulamento.
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CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 113 - 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.  114-  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. 115 - 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;

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.
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Art. 116 - O poder público promoverá o monitoramento dos ecossistemas terrestres

e aquáticos, implantando e mantendo a infraestrutura adequada, com vistas à sua

proteção.

Art. 117 - 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, aos

Conselhos  das  Unidades  de  Conservação  Estaduais,  a  bibliotecas  públicas  e

prefeituras municipais e promoverá campanhas institucionais com vistas à divulgação

e à explicação do conteúdo da lei e dos princípios de conservação da natureza.

Art. 118  - 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 poderá:

I  - proibir  ou limitar  o corte das espécies da flora raras,  endêmicas, em perigo,

ameaçadas de extinção ou necessárias à subsistência das populações tradicionais,

delimitando  as  áreas  compreendidas  no  ato  e  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.  119  - A pessoa física  ou  jurídica  que tenha  apresentado o  Plano de Auto-

Suprimento  - PAS  -,  em atendimento ao disposto na Lei  n°  14.309,  de 2002, fica

obrigada  a  cumprir  os  compromissos  estabelecidos  nesse  plano  até  que  o  PAS

apresentado seja transformado em PSS, na forma do regulamento.

Art. 120 - A pedido do interessado, os termos de compromisso e de ajustamento de

conduta firmados com base na Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, vigentes e

ainda com obrigações a serem executadas na data de publicação desta lei,  serão

reexaminados pelo órgão competente à luz do disposto nesta lei.

Art. 121 - O Copam regulamentará e promoverá a revisão da definição das áreas
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prioritárias para a conservação da biodiversidade e para a criação de unidades de

conservação previstas  no  documento  “Biodiversidade em Minas  Gerais:  Um Atlas

para sua Conservação”, da Fundação Biodiversitas, de 2005, 2ª edição, nos termos

do art. 51 desta lei, no prazo de dois anos, contados da data de publicação desta lei.

§ 1º - Até que o Copam promova a regulamentação e a revisão previstas no “caput”,

serão observadas as seguintes normas:

I  - A autorização para a supressão de vegetação nativa nas áreas de importância

biológica  especial  e  nas  de  importância  biológica  extrema  será  precedida  de

apresentação  de  estudos  que  comprovem  a  ausência  de  alternativa  técnica  e

locacional, na forma do regulamento;

II  - Na implantação e  ampliação de  empreendimento  nas  áreas  de  importância

biológica  especial  e  nas  de  importância  biológica  extrema  o  órgão  ambiental

competente poderá exigir, no processo de licenciamento ambiental, estudos técnicos

e medidas mitigadoras de impacto ambiental adicionais.”

§ 2º - A análise de alternativa técnica e locacional a que se refere o inciso I do § 1º

para atividades agrossilvipastoris se dará nos limites do imóvel rural.

Art. 122 - 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. 123 - 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 esgoto

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:
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(…)

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

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.'.”.

Art. 124 - Ficam revogadas a Lei nº 14.309, de 2002, observado o disposto no § 2º

do art. 76 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. 125 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Célio Moreira, presidente e relator - Zé Maia - Duarte Bechir - Inácio Franco - Paulo

Guedes.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2013

ATAS

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Ofícios  - 2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 57/2013 - Projetos de Lei nºs

4.415 a 4.426/2013  - Requerimentos nºs 5.354 a  5.436/2013  - Requerimentos da

deputada Liza Prado, da deputada Maria Tereza Lara e outros, dos deputados Duarte

Bechir e Doutor Wilson Batista, do deputado Arlen Santiago e outros, do deputado

Bonifácio  Mourão,  do  deputado  Rogério  Correia  e  outros,  do  deputado  Fabiano

Tolentino e outros, dos deputados Alencar da Silveira Jr. e Célio Moreira, do deputado

Juninho  Araújo  e  da  deputada  Liza  Prado  e  outros  e  da  Comissão  de  Direitos

Humanos - Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de Direitos

Humanos  (2),  de  Combate  ao  Crack,  de  Política  Agropecuária,  de  Esporte,  de

Turismo, de Saúde, de Cultura, de Segurança Pública (3), de Administração Pública

(2), do Trabalho, da Pessoa com Deficiência, de Transporte e de Assuntos Municipais

e  dos  deputados  Arlen  Santiago  e  Sávio  Souza  Cruz  - Registro  de  presença  -

Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Rômulo Viegas, Alencar da Silveira Jr.,

Glaycon Franco, Rogério Correia e Duilio de Castro  - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da Presidência (7) - Palavras do Presidente -

Comunicação  da  Presidência  - Leitura  de  Comunicações  - Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos dos deputados Bonifácio Mourão e Duarte Bechir, da

deputada  Maria  Tereza  Lara  e  outros,  do  deputado  Arlen  Santiago  e  outros,  do

deputado Rogério Correia e outros,  do deputado Fabiano Tolentino e outros e do

deputado  Juninho  Araújo,  da  deputada  Liza  Prado  e  outros;  deferimento  -

Requerimento  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista;  arquivamento  - Votação  de

Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e dos deputados

Alencar da Silveira Jr. e Célio Moreira; aprovação - Requerimento da deputada Liza
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Prado; votação do requerimento; aprovação; solicitação de verificação de votação;

questão de ordem; suspensão e  reabertura  da  reunião;  retirada da solicitação de

verificação de votação; ratificação da aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições:  Inexistência  de  quórum  para  votação  - Discussão,  em  1º  turno,  do

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  30/2012;  apresentação  do  Substitutivo  nº  1;

encerramento  da  discussão;  encaminhamento  do  substitutivo  com  o  projeto  à

Comissão de  Segurança  Pública  - Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.107/2013; encerramento da discussão - Questão de ordem - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Hely Tarqüínio  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Dilzon Melo  -  Neider

Moreira  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - 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 - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique

- Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

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

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  - Às 14h11min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Rômulo Viegas,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Inácio Franco, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Alceu José Torres Marques, coordenador do Centro de Apoio Operacional

das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,

Urbanismo e Habitação (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs

3.139/2012  e  4.666/2013,  respectivamente  das  Comissões  de  Transporte  e  de

Direitos Humanos.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  de  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.989/2013, da deputada Liza Prado.

Da  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,  defensora  pública-geral  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 5.243 e 5.253/2013, respectivamente

das Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos.

Dos Srs. Bonifácio de Andrada e Júlio Delgado, deputados federais (2), prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.156/2013, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Carlos Leonardo de Araújo Delgado, gerente da GTES/Defin/AF do BNDS

(2),  comunicando  a  liberação  por  essa  entidade  dos  recursos  financeiros  que

menciona, em favor do Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Da  Sra.  Cirlanda  Marques  Chaves,  presidente  do  Conselho  Comunitário  de

Segurança Pública de Formiga, encaminhando, em nome desse conselho, abaixo-

assinado  em  que a  população  do Município  de  Formiga  reivindica  as  ações  que

especifica, em prol de uma segurança pública eficiente no referido município. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Luís  Carlos  Dias  Martins,  chefe  do  Gabinete  Militar  do  Governador  e
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coordenador de Defesa Civil,  prestando informações relativas ao Requerimento nº

4.988/2013, da deputada Liza Prado.

Do  Sr.  Dimas  Fabiano,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 4.500/2013, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Elmar Goulart, presidente da Câmara Municipal de Uberaba, encaminhando

requerimento do Vereador Marcelo Machado Borges, aprovado por essa Casa, em

que solicita seja agilizada a votação do Projeto de Lei nº 276/2011. (- Anexe-se ao

referido projeto de lei.)

Do Sr. Geraldo Pereira de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Joanésia,

informando a criação do Distrito de Lavrinha, nesse município.

Do Sr. Gilberto Wagner Martins Pereira Antunes, secretário de Desenvolvimento dos

Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 4.908/2013, da Comissão de Meio Ambiente.

Do  Sr.  José  de  Paulo  Santos  encaminhando  documento  por  ele  endereçado  à

Ouvidoria-Geral  de  Polícia  e  tecendo  considerações  sobre  a  necessidade  de

mudanças  na  área  de  segurança  pública  no  País.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (3),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.827  e  4.828/2013,  do

deputado Carlos Henrique, e 5.088/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Levy Nogueira, da DMA Distribuidora S. A., prestando informações relativas

ao requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência encaminhado por meio do

Ofício nº 1.578/2013/SGM.

Do  Sr.  Luiz  Antônio  Sasdelli  Prudente,  corregedor-geral  do  Ministério  Público,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.195/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Luiz  Audebert  Delage  Filho,  corregedor-geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.753/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Manoel Messias Nascimento Melo, secretário de Relações do Trabalho do

Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao Requerimento
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n° 4.789/2013, da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Ramon  Victor  Cesar,  presidente  da  BHTrans,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 5.170/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Raul José de Belém, prefeito municipal de Araguari, solicitando a intercessão

desta Casa junto ao Tribunal de Justiça com vistas ao envio de projeto para elevação

da  Comarca  de  Araguari  a  comarca  de  entrância  especial.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Do Sr.  Romeu Borges de Araujo Júnior,  presidente do Sindicato dos Produtores

Rurais  de  Uberaba,  solicitando  a  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  276/2011  sem

alterações que conflitem com a legislação federal. (- Anexe-se ao referido projeto de

lei.)

Do Sr. Wander da Costa Ribeiro, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça

Avaliadores do Estado de Minas Gerais, solicitando seja agendada audiência pública

da Comissão de Direitos Humanos em Espera Feliz para apurar denúncias contra

magistrados. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 57/2013

Acrescenta inciso ao art. 64 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 64 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 64 - (…)

IV - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 0,5% (meio

por cento) dos eleitores do Estado de Minas Gerais.".

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Anselmo José Domingos - Adelmo Carneiro Leão -  Ana Maria Resende - Antônio

Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do
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Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Fred Costa

-  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Jayro Lessa -  João Leite -  Juarez Távora -

Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Luzia Ferreira -  Marques Abreu -  Neider

Moreira -  Pinduca Ferreira -  Romel Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sávio Souza Cruz .

Justificação:  O  artigo  14,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988  prevê  que  a

soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,

com valor igual para todos, e, nos termos da lei,  mediante plebiscito,  referendo e

iniciativa popular.

Doutrinariamente, conforme ensina Pedro Lenza, “a iniciativa popular caracteriza-se

como uma forma direta de exercício do poder (que emana do povo - art. 1º, parágrafo

único), sem o intermédio de representantes, através de apresentação de projeto de

lei, dando-se início ao processo legislativo de formação da lei”.

Esse instituto, deve-se destacar, só cria a possibilidade de se iniciar o procedimento

legislativo, o que, no entanto, não impede que os parlamentares o rejeitem.

A  experiência  brasileira  ao  propor  leis  de  iniciativa  popular  é  muito  tímida,

entretanto, na prática, o instituto consagra os valores de uma democracia e serve, ao

menos, como pressão para que os parlamentares priorizem algumas matérias.

A proposta de emenda à Constituição em tela prevê algo que, expressamente, não

é  admitido  na  Constituição  da  República,  no  entanto,  é  perfeitamente  cabível  no

sistema constitucional  brasileiro,  e  inclusive  já  foi  consolidado  em  outros  estados

membros da Federação, com base em uma interpretação sistemática da Carta Maior.

Além da Lei Orgânica do Município de São Paulo (art. 5º, § 1º, II), cabe alertar que

dos  26  estados  membros  mais  o  Distrito  Federal,  16,  ou  seja,  mais  da  metade,

admitem, de forma clara e expressa a iniciativa popular para encaminhamento de

proposta de emenda à Constituição (ou lei orgânica, nos casos previstos). São eles:

*  -  O quadro  contendo a  relação de Estados  da Federação e  o  dispositivo  da

Constituição  Estadual,   que  prevê  o  encaminhamento  de  proposta  de  emenda  à

Constituição por meio de iniciativa popular, foi publicado no Diário do Legislativo, de

29.8.2013.

(Dados retirados do Livro Direito Constitucional Esquematizado - Pedro Lenza - 14
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ed. - São Paulo: Saraiva, 2010.)

Embora  não esteja  expressamente prevista  na  Constituição Federal,  no  mesmo

sentido que ensina Pedro Lenza, apontamos para uma linha mais ampla que a regra

prevista no art. 61, § 2º da Carta Maior.

Ao se fazer uma interpretação sistemática da Constituição Federal, verificamos, em

primeiro lugar, que o parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal de 1988 é

claro  ao  expressar:  “Todo  o  poder  emana  do  povo,  que  o  exerce  por  meio  de

representantes  eleitos  ou  diretamente,  nos  termos  desta  Constituição”.  Ainda  na

Carta Maior, em seu art. 14, inciso III, estabelece-se que a soberania popular será

exercida mediante a iniciativa popular.

Ora, se o poder emana do povo, e a soberania do povo (ou popular) é exercida pelo

plebiscito,  pelo  referendo  e  pela  iniciativa  popular,  não  há  que  se  negar  que  as

propostas de emenda à Constituição também podem ser apresentadas por meio de

iniciativa popular.

Na  jurisprudência,  ao  realizarmos  uma  pesquisa,  verificamos  um  único  caso

relacionado a constitucionalidade da iniciativa popular para emendas à Constituição

em nível estadual: a ADI 825-1. No julgamento da liminar, o STF suspendeu a eficácia

de outros dispositivos que também eram objeto de impugnação e não os dispositivos

que tratavam da iniciativa popular. Embora ainda se aguarde o julgamento do mérito,

essa atitude sinaliza que aquela egrégia corte entende que a iniciativa popular em

propostas de emenda à Constituição é uma importante ferramenta da democracia

brasileira na consolidação da soberania popular e implemento da cidadania.

Dessa forma, ao permitirmos, em nossa Constituição Estadual, a iniciativa popular

para  apresentação  de  emendas  constitucionais,  faremos  com  que  a  democracia

mineira seja um exemplo para o Brasil, assim como os estados que já a admitiram

são um exemplo a ser seguido por Minas Gerais.  Ainda, demonstraremos que no

Estado de Minas Gerais  a prática da democracia participativa,  que a Constituição

alberga como um  de seus  princípios  fundamentais,  é  uma realidade  na vida  dos

cidadãos.

Nestes termos, conto com a aprovação desta proposta de emenda à Constituição.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.415/2013

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 10 de junho

de 2010, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a

doar ao Estado o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 10

de junho de 2010, o prazo de dez anos, contados da data de publicação desta lei,

para  a  execução  das  obras  destinadas  à  construção do Centro  de  Reintegração

Social  da  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  Apac  -  de

Barbacena.

Art. 2° - O imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 2010, reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo previsto no art.  1º,  não lhe tiver  sido dada a destinação

estabelecida.

Art. 3° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 18.938, de 2010.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação:  A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -  Apac -,

com  sede  em  Barbacena,  é  uma  associação  devidamente  constituída,  sem  fins

lucrativos. O terreno que se lhe pretende doar objetiva a construção do Centro de

Reintegração  Social  -  CRS  -,  que  irá  abrigar  os  ex-detentos  dos  regime  aberto,

semiaberto e fechado.

Essa iniciativa está de acordo com a política atual do governador do Estado e do

Tribunal de Justiça através do projeto Novos Rumos e em dúvida será uma medida

efetiva de recuperação e reintegração social desses recuperandos. Existem no Brasil

100 comarcas que já possuem esse centro para os recuperandos.

O Governo de Minas Gerais já está com recursos em caixa para iniciar a obra no

Município  de  Barbacena,  razão  pela  qual  torna-se  imperiosa  essa  providência

legislativa.

Solicito, portanto, dos nobres pares, a aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.416/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae -  de Piedade de Ponte Nova, com sede no Município de Piedade de Ponte

Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Piedade de Ponte Nova, com sede no Município de Piedade

de Ponte Nova.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Ivair Nogueira

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Piedade

de Ponte Nova é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída

com  a  missão  de  proteger  os  direitos  da  pessoa  com  deficiência,  buscando

assegurar-lhe o pleno exercício da cidadania.

De duração indeterminada, a entidade está em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano, cumpre suas disposições estatutárias e sociais no que concerne às

atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas, e reverte a totalidade de suas

rendas aos fins a que se destina.

O reconhecimento  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Apae de Piedade  de

Ponte Nova irá habilitá-la a firmar parcerias com o poder público e entidades não

governamentais, com vistas ao recebimento de recursos para custeio e expansão de

suas atividades.

Atestados os requisitos legais para outorga do título declaratório, contamos com a

anuência dos pares a este importante projeto de lei.

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

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

inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.417/2013

Declara de utilidade pública a ONG Arara, com sede no Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Arara, com sede no Município de

São Lourenço.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Tiago Ulisses

Justificação:  A ONG Arara,  com sede no Município de São Lourenço,  é pessoa

jurídica  de  direito  privado,  constituída  na  forma  de  sociedade  civil  de  fins  não

lucrativos. Tem por finalidade a conservação de espécies da fauna e flora brasileiras

ameaçadas de extinção, bem como a atuação junto à comunidade, promovendo a

educação  ambiental,  auxiliando  na  prestação  de  serviços  quanto  à  regularização

ambiental  e  promovendo  a  inclusão  social.  Poderá  ainda  efetivar  trabalhos  de

atendimento, ensino, pesquisa e publicações relacionados com seus fins.

A instituição está em pleno e regular funcionamento, sendo sua diretoria constituída

de pessoas de conduta ilibada, atendendo,  portanto,  os  requisitos  legais  para ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.418/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Profissionais Aposentados de Santana

da Vargem - Apasv - , com sede no Município de Santana da Vargem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Aposentados de Santana da Vargem - Apasv -, com sede no Município de Santana da

Vargem.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.
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Leonídio Bouças

Justificação: A Associação de Profissionais Aposentados de Santana da Vargem -

Apasv - é uma entidade civil de caráter filantrópico comprometida com a integração

dos moradores desse município.

Conforme seu estatuto, as atividades de seus diretores, conselheiros e associados

não podem ser remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem.

Em funcionamento desde seu registro no Cartório Murad, da Comarca de Santana

da Vargem, a entidade cumpre suas finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificado o cumprimento de todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento da entidade como de utilidade pública, espera-se a aprovação desta

proposição pelos 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 4.419/2013

Institui o Programa Leite das Crianças.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído no Estado o Programa Leite das Crianças, como um dos

direitos e das garantias fundamentais das crianças de seis a trinta e seis meses.

Art. 2º - O programa consiste na distribuição gratuita, pelo Poder Executivo, através

de seus órgãos competentes, de leite tipo pasteurizado enriquecido com vitamina A e

D, às crianças mencionadas no artigo anterior.

§  1º  -  A distribuição  do  leite  deverá  atender  crianças  e  famílias  previamente

cadastradas cuja renda per capita seja inferior à metade do salário mínimo.

§ 2º -  O poder público deverá firmar  convênios com os municípios  para melhor

atendimento do disposto na lei.

Art. 3º - O leite para atendimento do programa deverá ser adquirido dos pequenos

produtores regionais.

Art.  4º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.
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Art.  5º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Hélio Gomes

Justificação: Este projeto tem, ao mesmo tempo, aspecto social e econômico.

A vertente social ocorre com a distribuição gratuita de leite às crianças pertencentes

a família de baixa renda, ajudando assim o seu desenvolvimento saudável mediante o

fornecimento de leite de qualidade.

O aspecto econômico se dá uma vez que o leite utilizado na implementação do

programa  deve  ser  adquirido  dos  pequenos  produtores,  ajudando  assim  o

desenvolvimento destes, bem como o setor leiteiro de Minas Gerais.

Diante  do  exposto,  espero  contar  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a

aprovação desta propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.420/2013

Dispõe  sobre  a  inclusão  da  disciplina  Conhecendo  as  Profissões  no  currículo

escolar da rede estadual de ensino de nível médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica incluída no currículo escolar da rede estadual de ensino de nível médio

a disciplina Conhecendo as Profissões.

Art. 2° - A inclusão da disciplina tem como objetivos:

I  -  esclarecer  os  estudantes  a  respeito  das  atribuições  e  tarefas  das  principais

profissões existentes no mercado de trabalho;

II - informar sobre as possibilidades de emprego em cada área profissional;

III  - informar sobre as áreas de atuação dos profissionais formados nos principais

cursos superiores oferecidos pela rede pública.

Art.  3°  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  observando  as  diretrizes

educacionais, promoverá a implantação e a regulamentação da disciplina de que trata

esta lei,  tornando-a compatível  com o currículo oficial  da rede estadual de ensino
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médio.

§ 1º - O processo de ensino-aprendizagem far-se-á por meio de aulas expositivas,

teóricas e práticas,  bem como de palestras,  com a utilização de todo e  qualquer

recurso disponível na rede pública escolar.

§  2º  -  Para  ministrar  as  aulas,  a  Secretaria  de  Educação  recrutará,  entre  os

professores  pertencentes  ao  Quadro  de  Pessoal  do  Magistério  Estadual,  os

habilitados nas áreas de formação profissional incluídas no currículo da disciplina.

§ 3º -  As unidades escolares poderão,  a seu critério,  convidar  especialistas das

diversas  áreas  de  formação  para  proferirem  palestras,  bem  como realizar  outras

atividades pedagógicas relacionadas com o tema.

Art. 4° - O chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa

dias contados a contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Hélio Gomes

Justificação:  É notório  o fato de que a maioria dos estudantes que concluem o

ensino  médio  possui  dúvidas  acerca  do  caminho  profissional  a  trilhar  após  a

conclusão do curso.

Nos dias atuais, existe uma diversidade de profissões e cursos superiores, mas os

estudantes  não  possuem  informações  e  subsídios  suficientes  para  optar  por  um

caminho profissional em que encontrem realização pessoal, financeira e social.

Tal dúvida aumenta com o surgimento a cada dia de novos cursos superiores, bem

como de novas áreas de atuação para os já existentes. Assim, os alunos do ensino

médio têm um leque diversificado de cursos e profissões a escolher, mas não têm

informação  adequada  sobre  a  área  de  atuação  e  a  abrangência  dos  cursos  e

profissões oferecidos no mercado de trabalho e nas faculdades.

Vale lembrar que as profissões já consolidadas na sociedade também vêm sofrendo

alterações  em  suas  áreas  de  atuação,  pois  cada  vez  mais  o  mercado  exige

capacitação e diversidade do trabalhador para enfrentar a concorrência. Pessoas com

curso superior estão desempregadas ou em emprego que não condiz com seu grau

de instrução, e essa é uma preocupação dos jovens: seguir uma carreira com rumo
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incerto e acabar vagando pelo mercado de trabalho.

Desta forma, a inclusão da disciplina é de grande importância, uma vez que evitará

que o jovem ingresse em um curso superior e posteriormente desista por entender

que a profissão não era o que ele esperava; ou que se dedique a uma atividade

profissional e abandone o emprego pelo mesmo motivo.

Diante da importância da matéria em questão, contamos com o apoio dos nobres

pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.421/2013

Autoriza o Poder Executivo a criar programa de distribuição de sementes e mudas

frutíferas aos pequenos agricultores no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a criar  programa de distribuição de

semente e mudas frutíferas aos pequenos agricultores no âmbito do Estado.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -

e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad

-,  poderão  firmar  convênios  com  as  prefeituras  municipais,  organizações  não

governamentais e instituições de ensino superior  visando à distribuição gratuita de

sementes e mudas frutíferas adequadas ao ecossistema da região, além de prestar

assistência técnica necessária.

Art. 3º - Entende-se por pequeno agricultor ou pequeno produtor rural aquele que

atender a definição expressa na Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

Art. 4º - Os órgãos envolvidos na distribuição de semente e mudas darão prioridade

às espécies nativas.

Art. 5º - Será prestada orientação no serviço de assistência técnica para a devida

utilização  prioritária  das  áreas  destinadas  a  reserva  legal  para  a  implantação  do

beneficio desse programa.

Art.  6º -  As despesas decorrentes da execução dessa lei  correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Hélio Gomes

Justificação: O incentivo à introdução de espécies frutíferas nativas nas áreas do

pequeno produtor  é importante para a recomposição da fauna silvestre em Minas

Gerais, uma vez que o plantio de árvores frutíferas ajudaria a procriação de aves e

mamíferos, entre outros benefícios.

Outrossim, o plantio de frutíferas, de modo geral, também contribuirá no aspecto

social,  uma  vez  que  gera  melhora  na  qualidade  de  alimentação  dos  pequenos

agricultores de Minas Gerais, com reflexos em outras variáveis, como a sua condição

de saúde.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres colegas deputados para

a aprovação desta propositura.

- 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 4.422/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Ambiental  e  Desportiva

Pinheirense - Ascad - , com sede no Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação Cultural,  Ambiental  e

Desportiva Pinheirense - Ascad - , com sede no Município de João Pinheiro.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Leonídio Bouças

Justificação: A Associação Cultural, Ambiental e Desportiva Pinheirense - Ascad - é

uma  entidade  civil  de  caráter  filantrópico  comprometida  com  a  integração  dos

moradores do Município de João Pinheiro.

Conforme seu estatuto, a entidade é composta de número ilimitado de associados,

e as atividades de seus diretores, conselheiros e associados são realizadas de forma

inteiramente  gratuita,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem.
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Em funcionamento desde seu registro no Cartório do 1º Ofício da Comarca de João

Pinheiro, a entidade cumpre suas finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificado o atendimento de todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento da entidade como de utilidade pública, espera-se a aprovação desta

proposição pelos 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 4.423/2013

Altera a redação do inciso XII do art. 13 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso XII do art. 13 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - (…)

“XII - referir-se de modo depreciativo a outro militar e autoridade.”.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: A liberdade de expressão é definida como direito natural, decorrente da

própria natureza humana,  sendo, portanto, um direito  fundamental,  intransferível e

inerente ao direito da personalidade e à dignidade da pessoa humana.

É um direito individual com repercussão nos direitos coletivos e difusos, visto que o

estado  democrático  de  direito  depende  de  cidadãos  informados,  conscientes  e

politizados, aptos a tomar decisões para a melhoria da coletividade.

Nesse sentido, o ministro do Supremo Tribunal de Federal, Marco Aurélio, sintetiza

que a liberdade de expressão é um direito fundamental do cidadão, envolvendo o

pensamento, a exposição de fatos atuais ou históricos e a crítica.

A Declaração de Direitos humanos e do Cidadão, de 1789, em seu art. 11 dispõe

que a “livre a manifestação do pensamento e das opiniões é um dos direitos mais

preciosos do homem”.

Pontes de Miranda pondera que liberdade psíquica é a base para toda e qualquer
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liberdade,  abrangendo  tudo  que  serve  para  enunciar  e  dar  sentido,  incluindo  a

liberdade de manifestar-se para as demais pessoas ou, enquanto homem, consigo

mesmo. Norberto Bobbio, na obra O futuro da democracia, define democracia como

“um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas em

que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados”, e

Edilson  Faria  ensina  brilhantemente  que  democracia  e  censura  são  termos

antitéticos, antagônicos, inconciliáveis.

Com efeito, a livre circulação de opiniões e o pluralismo ideológico fazem oposição

ao monopólio governamental. Assim, ao se vedar ou limitar o direito à liberdade de

expressão, institui-se um sistema antidemocrático e autocrata.

Nesta  seara,  democracia  versus censura,  Pinto  Ferreira  leciona que,  no  estado

democrático, defende-se, no aspecto positivo, a livre manifestação do pensamento e,

sob o aspecto negativo, veda-se qualquer tipo de censura, impedindo que a liberdade

de expressão sofra algum tipo de limitação prévia concernente à censura de natureza

política, ideológica ou artística.

A manifestação  do  pensamento,  para  Aluizio  Ferreira,  é  pressuposto  para  uma

convivência democrática plena, uma vez que necessita de discussão, negociação,

oposições e embates de ideias, pois estas são instrumentos de que os cidadãos se

valem  para  firmar  suas  convicções,  persuadindo  ou  convencendo  os  respectivos

pares e obtendo unanimidade ou consenso.

Todavia,  durante  o  período  militar  (1964-1985),  viveu-se  sob  uma  política

governamental autoritária e antidemocrática, movida pela censura e pela manipulação

das informações pelo estado. A liberdade de expressão da sociedade, civil ou mesmo

militar, era controlada pela alta cúpula do governo, que buscava, independentemente

de quaisquer meios ou força, perpetuar-se no poder.

Muita coisa mudou com o fim do governo militar, mas ainda há resquícios daquele

período funesto. A diminuição da censura, com a promulgação da Constituição da

República, foi um significativo avanço político, social, cultural e científico do País. No

entanto, a censura continua existindo em vários setores da sociedade, com destaque

especial para as instituições da segurança pública, principalmente as militares, já que,

nestas instituições, vive-se um verdadeiro período de “cala a boca”, propiciado pela
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aplicação  de  algumas  normas  que  não  foram  sequer  recepcionadas  pelo  novo

ordenamento jurídico.

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

parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.424/2013

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Lar Feliz, com sede

no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Organização Não Governamental Lar

Feliz, com sede no Município de Ibirité.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Organização Não Governamental Lar Feliz, com sede no Município

de Ibirité, é uma entidade civil filantrópica, sem fins lucrativos.

A entidade  se  encontra  em  regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  e  sua

diretoria  é  composta  de  pessoas  idôneas,  que não percebem remuneração pelas

funções que exercem, conforme consta no estatuto da entidade.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da Organização

Não Governamental Lar Feliz obedece às exigências da Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.425/2013

Declara de utilidade pública o Ipatinga Futebol Clube, com sede no Município de

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ipatinga Futebol Clube, com sede no

Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.
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Dinis Pinheiro

Justificação: O Ipatinga Futebol Clube, com sede no Município de Ipatinga, é uma

entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  n°

12.972, de 27/7/1998.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.426/2013

Torna obrigatória a realização do teste da urina em recém-nascidos, pela rede de

saúde pública e particular do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a obrigatoriedade de realização do teste da urina nos recém-

nascidos nas redes públicas e particulares do Estado de Minas Gerais que não o

tenham  realizado  no acompanhamento  do  pré-natal,  com  a  finalidade  de  realizar

diagnóstico precoce e possibilitar a prevenção da leucinose.

Parágrafo  único  -  O  exame  referido  no  caput deste  artigo  ou  outro  exame

equivalente que se mostre eficaz ao objetivo desta lei  deverá ser  realizado até o

quinto dia de vida do recém-nascido, pela própria maternidade ou estabelecimento

hospitalar onde houver ocorrido o parto.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se teste da urina o exame de dosagem

dos aminoácidos de cadeia ramificada AACR - valina, isoleucina e leucina -, com a

finalidade de detectar a presença da leucinose ou doença da urina em xarope de

bordo, evitando-se eventuais sequelas ao recém-nascido.

Art.  3°  -  As  maternidades e demais  estabelecimentos  hospitalares  nos quais  se

realizam  procedimentos  obstétricos  ficam  obrigados  a  dispor  dos  equipamentos

necessários  à  realização  do  exame preventivo  determinado  nesta  lei,  bem  como
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contar com profissionais capacitados para a sua aplicação.

Art. 4° - A realização do exame estabelecido pela presente lei abrange todos os

recém-nascidos, seja pelo Sistema Único de Saúde - SUS -, por planos de saúde ou

paciente particular.

Parágrafo único - O poder público somente arcará com os custos do referido exame

dos recém-nascidos assistidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a celebrar convênios com o

Ministério da Saúde e a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento anual, para

garantir a execução da presente lei.

Art. 6° - O Poder Executivo, se necessário, editará normas complementares para a

fiel execução da presente lei.

Art. 7° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2013.

Arlen Santiago

Justificação: A leucinose, também conhecida como doença da urina em xarope de

acer,  ou  xarope  de  bordo,  é  uma  doença  hereditária  em  que  o  organismo  não

consegue  processar  corretamente  certos  aminoácidos.  Consiste  em  distúrbio

metabólico de início pós-natal,  caracterizado pelo acúmulo,  nos líquidos corporais,

dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada AACR: valina,  isoleucina e leucina. Além

desse acúmulo ser tóxico ao sistema nervoso central, ele também produz um odor

urinário  muito  peculiar,  que  dá  o  nome  à  doença.  Na  forma  clássica  dessa

enfermidade, o bebê permanece bem até os 4 a 7 dias de vida, quando então os

efeitos  do  excesso  desses  aminoácidos  no  organismo levam  o  recém-nascido  à

inquietude e rejeição ao aleitamento, seguidos de cetoacidose com apneia, coma e

até  morte  neonatal,  ou  de  letargia  e  cetoacidose recorrentes.  Se o  paciente  não

tratado adequadamente sobreviver às primeiras semanas de vida, surgirão sequelas

neurológicas,  como  severo  retardo  de  desenvolvimento  psicomotor,  posturas

diatônicas, ofalmoplegia e convulsões.

A triagem  neonatal  possibilitando  o  diagnóstico  e  o  tratamento  antes  das  duas

semanas de vida tem melhorado muito o prognóstico dessas crianças. O tratamento

consiste na rápida redução das concentrações séricas dos AACR, particularmente a
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leucina, e na manutenção desses aminoácidos dentro das janelas terapêuticas, que

permitam o desenvolvimento e o crescimento normal. Estes objetivos são alcançados

com a restrição dietética dos AACR através da administração de formulas proteicas

artificiais  livres  deles  e  com  o  uso  auxiliar  da  tiamina.  Entretanto,  como  esses

aminoácidos têm uma depuração renal bastante lenta, a suspensão de sua ingestão

não é suficiente para o rápido controle sérico dos AACR. Nesse caso, é necessário a

instalação de uma diálise peritoneal, de hemofiltração e de glicoinsulinoterapia, como

medida anabolizante e sucesso terapêutico.

O diagnóstico pré-natal pode ser realizado através da medida da descarboxilação

da leucina em amostra de vilosidade coriônica ou em células do líquido amniótico. O

diagnóstico precoce e manejo eficaz garantem um desenvolvimento normal à criança.

A doença da urina em xarope de acer atinge número estimado de 185.000 crianças

em todo o mundo. Esse distúrbio ocorre frequentemente na população com incidência

de  1  em  cada  380  recém-nascidos,  o  que  mostra  a  pertinência  da  presente

proposição e a necessidade de sua aprovação por esta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº  5.354/2013,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre o impacto para o Estado

decorrente da Resolução Conama nº 457, de 25/6/2013, que dispõe sobre o depósito

e a guarda provisórios de animais silvestres apreendidos ou resgatados pelos órgãos

ambientais quando houver impossibilidade das destinações previstas no § 1º do art.

25 da Lei nº 9.605, de 12/2/1998. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.355/2013, do deputado André Quintão, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Conselho Federal de Nutricionistas e com o Conselho Regional

de Nutricionistas de Minas Gerais pelo Dia do Nutricionista. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.356/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes do 4º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência no Bairro Gameleira, em Uberaba, que

resultou na apreensão de armas e munição de vários calibres e de um carro furtado
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com placas clonadas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 5.357/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes da 2ª Companhia

de Missão Especial  de Polícia Militar,  que atuaram na ocorrência que resultou na

prisão de quatro pessoas de uma mesma família por posse ilegal de arma e tráfico de

drogas, bem como na apreensão de armamento de uso restrito das Forças Armadas

em  Uberlândia;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 5.358/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com o policiais militares que menciona, integrantes da 22ª Companhia

de Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência  realizada na Rua Amós Batista,  no

centro do Município de Caratinga, que resultou na apreensão de grande quantidade

de munição de vários calibres; e seja encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG

pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.359/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  integrantes  da  215ª

Companhia  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência  em  Brumadinho  que

resultou na apreensão de 18 armas de fogo e munição de vários calibres;  e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.360/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que  menciona,  integrantes da  19ª

Companhia da Polícia Militar, pela execução de operação que resultou na prisão de

Bruno Gonçalves de Oliveira, no Município de Pará de Minas.

Nº 5.361/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, integrantes da 7ª CIA.

Tático  Móvel  do  5º  BPM,  pela  execução  de  operação  que  resultou  no
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desmembramento de quadrilha que praticava estelionato na capital. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.362/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr.  Doorgal  Gustavo Borges de Andrada por  sua posse no

cargo de ouvidor do Tribunal de Justiça.

Nº 5.363/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Pimenta da Veiga por sua posse no cargo de presidente do

Instituto Teotônio Vilela. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº  5.364/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a implementação

de procedimentos  de  implante  cardiodesfibrilador  para  atender  aos  Municípios  de

Pouso Alegre, Varginha, Alfenas, Itajubá, Lavras, Poços de Caldas, São Sebastião do

Paraíso, Passos, entre outros localizados na região do Sul de Minas. (- À Comissão

de Saúde.)

Nº  5.365/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulado  voto  de  congratulações  com  a  Associação  Mineira  de  Escolas  Família

Agrícola pelos 20 anos de sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.366/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes do 32º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência realizada na Rua Paulo Luiz Rotelli, no

Bairro Luizote de Freitas, em Uberlândia, que resultou na prisão de um homem e na

apreensão  de  3,2kg  de  maconha,  dois  papelotes  de  cocaína,  um  celular,  duas

balanças  de  precisão,  mil  reais  em  dinheiro  e  vários  outros  objetos;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.367/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes do 11º Batalhão

de Polícia Militar,  pela  atuação na  ocorrência  no  Município  de  Alto  Jequitibá  que

resultou  na  prisão  de  um  traficante  e  na  apreensão  de  um  revólver  calibre  38,

aproximadamente cem pedras de "crack", dois tabletes de maconha, uma motocicleta

e aproximadamente três mil  reais em dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-
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Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida recompensa aos

militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.368/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  e  civis  que  menciona,  integrantes,

respectivamente,  do  3º  Batalhão  da  Polícia  Militar  e  da  Delegacia  Regional  de

Diamantina, que atuaram conjuntamente na ocorrência que resultou na apreensão de

5kg de maconha pronta para o consumo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências para que seja concedida recompensa aos militares

pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 5.369/2013, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Francisco Sá pelos 89 anos de emancipação

desse município.

Nº 5.370/2013, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Manga pelos 90 anos de emancipação desse

município.

Nº 5.371/2013, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ibiracatu pelos 90 anos de emancipação desse

município.

Nº 5.372/2013, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ninheira pelos 18 anos de emancipação desse

município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.373/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  e  civis  que  menciona,  integrantes,

respectivamente, da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar e da 4ª Delegacia

Regional de Iturama, que atuaram conjuntamente na operação Divisa Segura, que

resultou na apreensão de 855kg de maconha prensada no Triângulo Mineiro; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.374/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes da 5ª Companhia
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de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na Operação Saturação, que

ocorreu  em  Governador  Valadares  e  resultou  na  prisão  de  cinco  homens  e  na

apreensão de dois menores, 50kg de maconha, 129 pedras de "crack", uma banana

de dinamite, três armas, dinheiro e materiais utilizados para o preparo de droga; e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que

seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.375/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que  menciona,  integrantes no  23º

Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  execução  de  operação  de  combate  ao  crime

organizado e ao tráfico de drogas e pela prisão em flagrante de Washinton Martins

Fagundes por tráfico de entorpecentes,  formação de quadrilha, associação para o

tráfico de drogas, desobediência, resistência a prisão, tentativa de homicídio e porte

ilegal de arma de fogo.

Nº  5.376/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 19º Batalhão

de Polícia Militar que participaram de operação que em 8/7/2013 culminou na prisão

em flagrante de um homem e na apreensão de um menor pela prática do crime de

tráfico de drogas em Teófilo Otôni.

Nº  5.377/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 26º Batalhão

de Polícia Militar pela rápida atuação na prisão em flagrante do Sr. Sebastião Gomes

dos Santos por porte ilegal de arma de fogo e munições de acesso restrito, em Duas

Barras, no Distrito de Senhora do Carmo, no Município de Itabira.

Nº  5.378/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  e  à  Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos pedido de

providências  para a apuração de ameaça de morte contra o Sr.  Adair  Pereira  de

Almeida.

Nº  5.379/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para
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que sejam garantidos aos licitantes classificados no certame 2/2012, da BHTrans, o

acesso ao objeto licitado e a permissões de serviço de transporte de táxi até o limite

total de 6.560; e para que seja facultada a criação de 432 licenças a serem licitadas

para exploração por pessoas jurídicas, conforme a Licitação 6/2012 da BHTrans, em

andamento.

Nº  5.380/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  senadores  e  deputados  federais  pelo  Estado  as  notas

taquigráficas  da  35ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  para  que

votem contrariamente à Proposta de Emenda à Constituição nº 215.

Nº  5.381/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à presidente da República, ao Ministério da Casa Civil, ao Ministério da

Justiça  e  ao  procurador-chefe  federal  pedido  de  providências  para  o

acompanhamento dos trabalhos de demarcação das terras indígenas Aranã e Rio

Pardo.

Nº  5.382/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  procurador-chefe  do  Ministério  Público  Federal  em  Governador

Valadares as notas taquigráficas da 35ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e

pedido de providências para que sejam reforçadas as ações do Ministério Público que

visam  à  efetivação  da  demarcação  das  terras  indígenas  no  Vale  do  Rio  Doce,

sobretudo das tribos Aranã e Pataxó.

Nº  5.383/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de São João das Missões as notas taquigráficas

da 35ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia

9/8/2013, e pedido de providências com vistas à criação de uma escola indígena na

Comunidade Xacriabá da Aldeia Morro Vermelho, nesse município.

Nº  5.384/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à presidência da Funai pedido de providências para que seja publicado

o  relatório  de  estudos  sobre  as  áreas  indígenas  no  norte  do  Estado,  a  partir  do

Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e adjacências.

Nº  5.385/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 35ª
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Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 9/8/2013,

e pedido de providências com vistas à concessão de espaço público específico para a

exposição  da  produção  artesanal  de  comunidades  indígenas  representadas  pela

Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Nº  5.386/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidência  da  Funai  pedido  de  providências  para  que  sejam

agilizados os trabalhos de identificação e demarcação das terras indígenas de Aranã

e Rio Pardo.

Nº  5.387/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde pedido

de  providências  para  a  expansão  do  atendimento  à  saúde  das  populações  de

comunidades indígenas do Estado, com a implementação de ações específicas para

essas etnias no âmbito do programa federal Mais Médicos, e a promoção de debate

sobre formas alternativas e tradicionais indígenas de tratamento da saúde.

Nº  5.388/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Secretaria de Desenvolvimento Social, à Presidência da Funai e à

Secretaria do Patrimônio Público da União as notas taquigráficas da 35ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 9/8/2013, e cópia

do Ofício nº 004, da Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região

Metropolitana em que solicita  providências  com vistas ao fornecimento de veículo

específico  para  fins  de  transporte  da  comunidade  indígena  solicitante  e  de  sua

produção artesanal.

Nº  5.389/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil  e à Corregedoria-Geral  da Polícia Militar  o

trecho das notas taquigráficas da 19ª  Reunião Ordinária da Comissão de Direitos

Humanos  em  que  o  Sr.  Elenízio  Barreto  Ferreira  formaliza  denúncias  contra

autoridades  policiais  de  Moeda  e  pede  providências  para  a  apuração  dos  fatos

apresentados.

Nº  5.390/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas às presidências da Cemig e do Instituto Estadual de Florestas e aos

procuradores-chefes das Justiças Estadual e Federal as notas taquigráficas da 35ª
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Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 9/8/2013,

e pedido de providências para que seja apurada denúncia de instalação irregular de

energia elétrica em fazenda já desapropriada e indenizada para fins de instalação de

reserva.

Nº  5.391/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a implantação da

Delegacia  de  Orientação  e  Proteção  à  Criança  e  Adolescente  no  Município  de

Contagem.

Nº  5.392/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Sra. Elizabete Matheus da Silva, da Secretaria de Saúde Indígena

do  Ministério  da  Saúde,  as  notas  taquigráficas  da  35ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 9/8/2013, e pedido de providências

para que seja apurada denúncia de precariedade e irregularidade no atendimento

médico na tribo Pataxá, que estaria sendo visitada apenas uma única vez por mês

pelo médico designado para o serviço.

Nº  5.393/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à presidência do Tribunal  de  Justiça pedido de providências  para a

criação de varas especializadas de crimes contra crianças e adolescentes.

Nº  5.394/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Luzia, à Defensoria

Pública  do  Estado  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Santa  Luzia  o  trecho  das  notas

taquigráficas  da  19ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  que

contém  a  manifestação  da  Sra.  Simone  Luiza  de  Souza  Xisto,  e  pedido  de

providências para que seja defendido o seu direito à moradia.

Nº  5.395/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  aos  prefeitos  municipais  de  Betim,  Confins  e  Contagem  pedido  de

providências para que se agilize a tramitação dos processos licitatórios referentes à

exploração de serviços de transporte de passageiros por táxi nesses municípios.

Nº  5.396/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil, à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-

Geral da PMMG pedido de providências  para que seja dada especial  atenção ao
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plantão  regionalizado  em  Patos  de  Minas,  onde  são  atendidas  as  ocorrências

oriundas  dos  Municípios  de  Rio  Paranaíba,  São  Gotardo,  Tiros  e  Carmo  do

Paranaíba.

Nº  5.397/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implantar no

Estado sistema semelhante ao Sistema Nacional  de Identificação de Veículos  em

Movimento,  para melhor  combater  o roubo de veículos e de  cargas nas estradas

estaduais.

Nº  5.398/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  e  à  Diretoria-Geral  da  Polícia  Rodoviária

Federal  pedido  de providências  para  que seja dado às Polícias  Militar  e Civil  do

Estado acesso ao Sistema Nacional de Identificação de Veículos em Movimento, para

assegurar maior agilidade nas investigações e no combate ao roubo de veículos e de

carga no Estado.

Nº  5.399/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  e  à  Diretoria-Geral  da  Polícia  Rodoviária

Federal pedido de providências para que seja implantada uma unidade da Polícia

Rodoviária Federal no Município de Patrocínio.

Nº  5.400/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Justiça e à Diretoria-Geral da Polícia Federal pedido de

providências para que seja implantada uma delegacia da Polícia Federal no Município

de Patos de Minas.

Nº 5.401/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para que seja alterado o itinerário

da  linha  de  ônibus  4380,  que liga  o  Bairro  Bom Retiro,  em Santa  Luzia,  a  Belo

Horizonte, de forma que passe a circular pelo bairro nos dois sentidos.

Nº 5.402/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral  do  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  sejam  instalados

radares inteligentes  na  Rodovia  MG-290,  entre  o  Município  de  Pouso Alegre  e a

divisa com o Estado de São Paulo, via Jacutinga.

Nº  5.403/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados à diretoria-geral do Detran-MG e à Secretaria de Fazenda cópia das

notas  taquigráficas  da  20ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para desburocratização do licenciamento de veículos das pessoas com

deficiência.

Nº 5.404/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit  pedido  de  providências  para  que  sejam  instaladas  lombadas  ou  redutores

eletrônicos  de  velocidade  nos  trechos  com  maior  índice  de  acidentes  e  nos

considerados mais perigosos da Rodovia BR-040.

Nº 5.405/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

diretoria-geral do DER-MG pedido de providências para que seja ampliado o quadro

de horários da linha de ônibus 4380, que liga o Bairro Bom Retiro, em Santa Luzia, a

Belo Horizonte.

Nº 5.406/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio aos  trabalhadores rurais  sem terra do acampamento  José

Bandeira, da Fazenda da Prata, no Município de Pirapora, em função da luta pela

terra  e tendo em vista iminente cumprimento de reintegração de posse por  força

policial.

Nº 5.407/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia

Regional de Polícia Civil de Teófilo Otôni, pela operação que culminou na prisão de

quadrilha suspeita de aplicar golpe de um milhão de reais contra o governo federal,

nesse Município.

Nº  5.408/2013,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Rádio Estância de Jacutinga pelos 30 anos de ininterrupto

funcionamento e pelos relevantes serviços prestados à comunidade.

Nº 5.409/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais e bombeiros militares que menciona, lotados

no 1º BPM e no 1º BBM/1ªCIA/3ºPEL, pela proteção, socorro e salvamento de uma

senhora que ficou presa em estabelecimento comercial  na região da Savassi,  em

Belo Horizonte.

Nº 5.410/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso aos policiais  militares  que  menciona,  lotados  na 1ª  CIA

TM/1º BPM e na 4ª CIA ESP/1º BPM, pela prisão de Cleiton Flávio da Fonseca e de

Tiago Pereira Soares, em Belo Horizonte, que teriam rendido e mantido como reféns

moradores e funcionários de um prédio.

Nº 5.411/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e à Diretoria-Geral  do DER-MG pedido de providências

para  que  seja  autorizada  a  contratação  do  projeto  de  engenharia  e  estudos

ambientais  referente  à  pavimentação do  trecho  que  liga  os  Municípios  de  Carlos

Chagas e Pavão.

Nº 5.412/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Nelson  Missias,  desembargador  do  Tribunal  de

Justiça, por seu posicionamento de repúdio às declarações do Sr. Roberto Bacellar,

juiz paranaense candidato à presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros,

favoráveis à pena de morte para juízes corruptos.

Nº 5.413/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 13ª CIA, no

Município de Cláudio, e na 240ª CIA TM, no Município de Divinópolis, ambas do 23º

BPM/7ªRPM,  pela  operação  que culminou no desmembramento  de  quadrilha que

praticava assaltos na região Centro-Oeste do Estado.

Nº  5.414/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para maior empenho e

agilidade  na  apuração  do  roubo  de  aproximadamente  500kg  de  dinamite,

supostamente praticado por quadrilha fortemente armada, que invadiu e rendeu vigias

de uma mineradora em Sabará.

Nº  5.415/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Promotoria da Comarca de Salinas as notas taquigráficas da 20ª

Reunião Ordinária dessa comissão, com a fala de Valmir da Costa Pereira, e pedido

de providências para que seja agilizada a tramitação da Notícia de Fato nº MPMG

0570.13.000043-5.

Nº 5.416/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  participaram  da  investigação  e
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elucidação de diversos crimes de homicídio no Vale do Aço, entre os quais os de que

foram  vítimas  o  jornalista  Rodrigo  Neto  Faria  e  o  do  fotógrafo  Walgney  Assis

Carvalho.

Nº 5.417/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit pedido de providências para que seja realizada inspeção nas obras de melhoria

da  BR-491,  no  trecho  entre  Guaranésia  e  Guaxupé,  tendo  em  vista  a  possível

utilização de materiais de baixa qualidade.

Nº 5.418/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit pedido de providências para que melhore a sinalização do trecho em obras da

BR-491 entre os Municípios de Guaranésia e Guaxupé, devido ao grande número de

acidentes de trânsito registrados desde o início das obras.

Nº  5.419/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada à Associação dos Magistrados Brasileiros manifestação de repúdio às

declarações favoráveis à pena de morte para juízes corruptos, feitas pelo Sr. Roberto

Bacellar, candidato à presidência dessa entidade.

Nº 5.420/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  priorização  do  programa,

anunciado pelo governo do Estado, que pretende implantar a telefonia celular  nos

distritos e povoados com maior população.

Nº 5.421/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral  do  DER-MG  pedido  de  providências  para  a  adoção  de  medidas

emergenciais  com vistas  a reduzir  a  quantidade  de poeira  no  trecho que liga  os

Municípios de Araújos e Moema, na Rodovia MG-252.

Nº  5.422/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Humana

pedido de providências quanto às declarações favoráveis à pena de morte para juízes

corruptos, feitas pelo Sr. Roberto Bacellar, candidato à presidência da Associação dos

Magistrados Brasileiros.

Nº 5.423/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado e à Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para

agilizar o processo de licitação do projeto executivo rodoviário do trecho que ligará os
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Distritos de Ipoema e Senhora do Carmo, no Município de Itabira.

Nº  5.424/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  presidência  do Conselho  Nacional  Justiça  pedido  de providências

quanto às declarações favoráveis à pena de morte para juízes corruptos, feitas pelo

Sr.  Roberto  Bacellar,  candidato  à  presidência  da  Associação  dos  Magistrados

Brasileiros.

Nº 5.425/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para a construção de passarela

para travessia de pedestres na Rodovia MG-383, no acesso ao Distrito de Piquiri, no

Município de Congonhas.

Nº 5.426/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Setop e  à  Diretoria-Geral  do  DER-MG pedido  de providências  para  a  adoção de

medidas urgentes com vistas a restringir o trânsito de veículos automotores de carga

na Rodovia MG-167, no trecho que liga Três Pontas a Varginha, das 6 às 8 horas e

das 18 às 20 horas, de segunda-feira a sexta-feira, enquanto não for construída a

terceira faixa no referido trecho, e para adoção de outras medidas que deem mais

segurança aos usuários dessa rodovia e reduzam o elevado índice de acidentes.

Nº 5.427/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

presidência do Tribunal de Contas da União pedido de providências para que seja

realizada inspeção nas obras de melhoria da BR-491, no trecho entre Guaranésia e

Guaxupé, tendo em vista a possível utilização de materiais de baixa qualidade.

Nº  5.428/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à delegacia de Polícia Civil da Comarca de Santa Luzia o trecho das

notas taquigráficas da 21ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta a fala

da Sra. Viviane Pereira dos Santos, autoridade responsável pelo auto de prisão em

flagrante do acusado Gleisson Pereira Rodrigues, e pedido de providências para que

seja agilizada a apuração dos fatos.

Nº 5.429/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério do Planejamento pedido de providências para que sejam incluídas no PAC

as obras de duplicação do trecho da BR-262 que liga os Municípios de Nova Serrana

e Uberaba.
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Nº 5.430/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para o pagamento de indenização

às famílias afetadas pela duplicação do trecho da MG-383 entre os Municípios de

Congonhas e Jeceaba.

Nº 5.431/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência  Regional  do  Dnit  pedido  de  providências  para  a  instalação  de

redutores de velocidade e radares no trecho da BR-116 que corta o Bairro Serapião,

no Município de Dom Cavati, e a adoção de outras medidas com vistas a reduzir o

número de acidentes nesse trecho.

Nº 5.432/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit pedido de providências para incluir, no projeto executivo das obras de duplicação

da BR-381, a construção de uma trincheira para atender aos moradores do Bairro

Bom Retiro, no Município de Santa Luzia.

Nº 5.433/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral  do  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  seja  construída

passagem subterrânea para pedestres no Km 9 da Rodovia MG-383.

Nº  5.434/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia cópia do

trecho das notas taquigráficas da 21ª  Reunião Ordinária  dessa comissão em que

consta a fala da Sra. Viviane Pereira dos Santos, autoridade responsável pelo auto de

prisão em flagrante do acusado Gleisson Pereira Rodrigues, e pedido de providências

para que seja agilizada a tramitação do Processo nº 0182745-98.2013.8.13.0245.

Nº  5.435/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-Geral da PMMG, à Chefia

da Polícia Civil e ao Comando da Polícia Rodoviária Estadual pedido de providências

para impedir que as rodovias que ligarão Carmo do Paranaíba a Serra do Salitre e

Coromandel à divisa com o Estado de Goiás sirvam como possíveis rotas de fuga de

criminosos envolvidos com roubo de cargas e de veículos.

Nº  5.436/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Copasa-MG pedido de informações sobre o motivo de não possuir concessão pública

de  água  no  loteamento  Vila  Alpina,  no  Município  de  Nova  Lima.  (-  À  Mesa  da
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Assembleia.)

- São também encaminhados à presidência requerimentos da deputada Liza Prado,

da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  outros,  dos  deputados  Duarte  Bechir  e  Doutor

Wilson Batista, do deputado Arlen Santiago e outros, do deputado Bonifácio Mourão,

do deputado Rogério Correia e outros, do deputado Fabiano Tolentino e outros, dos

deputados Alencar da Silveira Jr. e Célio Moreira, do deputado Juninho Araújo e da

deputada Liza Prado e outros e da Comissão de Direitos Humanos.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação, de Direitos Humanos (2), de Combate ao Crack, de Política Agropecuária,

de  Esporte,  de  Turismo,  de  Saúde,  de  Cultura,  de  Segurança  Pública  (3),  de

Administração Pública (2), do Trabalho, da Pessoa com Deficiência, de Transporte e

de Assuntos Municipais e dos deputados Arlen Santiago e Sávio Souza Cruz.

Registro de Presença

O presidente - A presidência registra, com prazer, a presença dos bravos servidores

da Polícia Civil participando dos nossos trabalhos nas galerias.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.

O  deputado  Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  Sras.

Deputadas,  Srs.  Deputados,  amigos  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,

meus  cumprimentos.  Em  primeiro  lugar,  mando  um  abraço  caloroso  para  a

comunidade de São João del-Rei e a região das Vertentes.

Volta e meia tenho feito um pronunciamento no Plenário desta Casa a respeito do

modelo  constitucional  de  distribuição  de  recursos  públicos.  Acho  que  estamos

caminhando  para  muitas  e  muitas  dificuldades.  Estamos  vendo  os  municípios

brasileiros, em especial os mineiros, com muitas dificuldades em função do quesito

de repasses constitucionais.

Se persistir tal modelo, vamos caminhar para a implosão dos serviços públicos, pois

os  estados  brasileiros  e  os  municípios  estão  caminhando  para  um  processo  de

insolvência político-administrativa.

Essa alta concentração de recursos nas mãos do governo federal tem acentuado



1060
____________________________________________________________________________

graves questões públicas e para as quais só se apresentam soluções paliativas.

Temos vários problemas a serem considerados. O primeiro deles esbarra nessa

histórica e tradicional defasagem salarial  de todos os servidores públicos nas três

esferas: federal, estadual e municipal.

A geração de emprego no mês de julho registrou a maior queda nos últimos 10

anos.  O  setor  de  serviços  desacelerou.  A indústria  perdeu  a  competitividade.  A

economia está patinhando, demonstrando que estamos com o PIB cada vez menor

em relação às nações emergentes. A inflação está variando. O PAC nada mais é do

que  inventário  de  obras  inconclusas  com  projetos  anunciados  para  efeito  de

marketing.  Volta e meia reanunciam obras já requentadas, já cantadas em verso e

prosa, mas, lamentavelmente, o dinheiro não sai. Os prefeitos, na maioria das vezes,

não  querem  assinar  documentação  com  a  Caixa  Econômica  Federal,  porque  a

morosidade da fiscalização técnica  do repasse coloca os gestores  municipais  em

sérias e extremas dificuldades.

Nossas estradas estão com problemas sérios, dificultando o fluxo de mercadorias.

Os  estados  e  municípios  estão  endividados,  precisando de mais  empréstimos,  e,

lamentavelmente, o governo federal está perdoando dívidas dos países africanos. Os

estados  e  municípios  estão  tendo  de  aplicar  mais  recursos  com  uma  receita  já

altamente defasada.

Por  fim,  soma-se  a  essas  preocupações  uma matéria  do  Ipea,  que  diz  que  o

endividamento da maioria das famílias brasileiras, em torno de 50% hoje, já é recorde

no País.

A política de incentivo para a aquisição de produtos da linha branca, para a isenção

do IPI trouxe um grave problema de queda das receitas das prefeituras. Isso ocorreu

por  quê? Deputados Hélio  Gomes e Inácio Franco,  já  fui  prefeito,  e  a  receita da

maioria das prefeituras brasileiras depende do ICMS e do FPM. A base do FPM é o

Imposto de Renda, o ICMS e o IPI. Quando se faz a isenção deste, criam-se dois

problemas  em  duas  linhas  distintas.  Ao se  incentivar  o  consumo,  a  pessoa quer

comprar.

A pesquisa demonstra que o nível mais alto de endividamento ocorreu agora, pois

50%  das  famílias  brasileiras  estão  altamente  endividadas.  Esse  é  um  recorde
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nacional. Isso é terrível porque faz com que a pessoa faça um empréstimo atrás do

outro. Isso vira uma bola de neve, e não há uma solução.

Por outro lado, o prefeito, que está lá na ponta, tem de obedecer ao aumento do

salário mínimo e dos salários dos demais servidores; daí, a receita fica em queda.

Onde ele vai  se enquadrar? Na Lei  de  Responsabilidade Fiscal,  na qual  há  dois

pesos e duas medidas.

Não vou citar nomes, mas um determinado prefeito fez contratações sem concurso

público.  O  Ministério  Público  foi  lá,  comprovou,  viu  que  as  pessoas  estavam

trabalhando e fez a denúncia. A Justiça aceitou a denúncia e o puniu com oito anos

de inelegibilidade. Um outro prefeito - também não vou citar o nome - foi denunciado

por corrupção por graves problemas de improbidade e foi punido com a mesma pena

de oito anos de inelegibilidade. O resultado é que a maioria dos prefeitos brasileiros

está passando por momentos difíceis.

Precisamos  com  muita  transparência  discutir  esse  modelo  de  distribuição  de

recursos públicos. Tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, pois sou servidor

público federal, professor da universidade federal, e estamos vendo que o servidor

público federal, aliás, nas três esferas de governo, tradicional e historicamente não

tem  a  correção  devida  dos  seus  salários.  Isso  não  é  má-vontade,  e  sou  muito

transparente nas coisas que digo. Mas não consigo ver alguém que vai assumir um

governo ter  a  intenção de prejudicar  o servidor  público.  Não consigo ver  isso na

esfera federal, estadual ou municipal.

O  que  precisamos  fazer  para  mudar  isso  é  mudar  a  forma  de  distribuição  de

recursos que estão concentrados na União. No meu entendimento, o governo federal

teria  de  cuidar  das  nossas  fronteiras,  da  política  econômica  internacional  e  das

relações internacionais, mas colocando o bolo tributário na mão dos governadores e

dos  prefeitos.  É  de  estranhar  que  os  estados  brasileiros,  inclusive  Minas  Gerais,

tenham  essa  dívida  alta  com  a  União,  que  está  perdoando  dívida  dos  países

africanos.  Isso  é  uma  matemática  que  não  fecha.  Isso  é  uma  matemática  que

ninguém consegue entender.

Deputado Inácio Franco, essa situação é extremamente preocupante, pois estamos

vendo os problemas cada vez mais acentuados. Tenho a certeza de que nenhum
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prefeito, governador ou presidente da República se candidatam para fazer mágica.

Eles têm de gerenciar o recurso que existe para atender a todos os segmentos da

população  com  serviços  de  segurança,  saúde,  educação,  infraestrutura,  cultura,

esporte, assistência social, e por aí afora. Mas, deputados Hely Tarqüínio e Inácio

Franco - que foi prefeito como eu - com esse modelo não há condições.

É fácil dizer que o governo do PSDB ficou oito anos no governo e não teve coragem

de mexer nisso. O governo do PT que está há 10 anos também não. Então, o que

temos de fazer? Como as eleições estão se aproximando, nós, parlamentares - refiro-

me a vereadores, deputados estaduais, federais e senadores -, temos de exigir dos

próximos candidatos à Presidência da República, quais sejam eles, que assumam o

pacto federativo. E quem assumir a Presidência da República, a partir de 2015, que

faça uma mudança nesse modelo de recurso, pois é a única solução. Não adianta o

prefeito ficar dependendo do governador, do deputado; não adianta o presidente da

República, o deputado federal ou o senador levarem dinheiro para a base deles. O

prefeito não consegue fazer um planejamento. Ele não tem como planejar a execução

dos serviços na cidade dele. Se ele faz uma projeção de receita para realizar um

determinado número de obras no seu município, com o FPM em queda, não há como.

Repito, nem o PSDB nem o PT, até a presente data, tiveram a coragem de mexer

nesse modelo de distribuição de recursos. A ideia que dou é essa, que na próxima

campanha presidencial,  que se iniciará no ano que vem, os prováveis  candidatos

assumam compromisso com o parlamento. E quem é o parlamento? O parlamento é

composto pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas estaduais, pela

Câmara Federal e pelo Senado.

Aí, sim, os Executivos Municipais,  que estão na ponta recebendo a toda a hora

pedidos  de  melhora  para  as  áreas  de saúde,  educação,  segurança e  assistência

social, tenham condições financeiras para atendê-los.

Mas quero ressaltar  outra comparação paralela diferenciada.  Percebemos que a

movimentação que ocorreu nos últimos meses nas ruas  do Brasil  fez com que a

classe política se mobilizasse um pouco mais, saísse da mesmice e apresentasse

algumas  soluções.  Nesta  Assembleia  temos  o  exemplo:  fizemos  em torno  de  20

audiência públicas e participamos de algumas reuniões em Brasília para tratar da
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reforma política, mas alguém tem notícia de alguma reforma política? Alguém tem

notícia do que vai acontecer para mudar esse modelo?

Acho que é hora de acabarmos com eleições de dois em dois anos. É claro que

isso será assunto de debate, mas esse é meu entendimento. Com isso, evitaríamos

gastos desnecessários e mesmo a falta de planejamento que se verifica quando um

prefeito,  após dois  anos de mandato,  tem de trabalhar com um governador  e um

presidente da República diferentes daqueles que exerciam esses cargos quando ele

foi eleito. Também acho que temos de acabar com o processo de reeleição, que já faz

parte  do  passado.  Na  verdade,  deputado  Neider  Moreira,  temos  de  inovar  para

apresentar soluções melhores, em função do grito das ruas, em função do que pediu

esse jovem que caminhou pelas ruas sem participar de quebradeira nem ofender os

outros. Sou professor universitário e acho que todos devemos lutar muito por nossos

direitos,  mas  sem  ocasionar  prejuízo  ao  outro  ou  atrapalhar  o  seu  direito.  Do

contrário, onde fica a democracia? Vou lutar pelo meu direito e, com isso, prejudicar o

outro, que “não tem nada a ver”, com as minhas ações e meus desejos?! Mas acho

que podemos esperar, deputado, Glaycon Franco, que o povo vá novamente para a

rua. O povo vai para a rua novamente porque até agora o que foi apresentado foi

muito  discurso,  muito  blá-blá-blá.  De  fatos  reais  e  concretos,  nada.  A ideia  de

apresentar  ao  povo  uma  modificação  da  Constituição  não  durou  24  horas.  Do

plebiscito, até agora ninguém tem notícia. A respeito da reforma política, estão numa

brigalhada no Congresso, e ninguém sabe em que vai dar. Enquanto isso, na ponta, o

cidadão quer melhora do transporte público e da segurança. Repito que estados e

municípios precisam receber mais recursos do governo federal, seja ele ocupado por

quem  for:  PSDB,  PT,  PMDB,  não  importa.  Temos  é  de  mudar  esse  modelo

constitucional, como já falei por várias vezes.

O segundo tema de que quero tratar é que participei recentemente, Deputado João

Leite, de uma discussão na universidade sobre o que anda acontecendo com a nossa

Petrobras.  Realmente,  a  Petrobras  precisa  explicar  à  comunidade  os  gastos

excessivos  que  andam  se  verificando  ali.  Para  dar  um  exemplo,  em  2009  a

importação de gasolina pelo Brasil foi zero, mas, em apenas três anos, o Brasil pulou

para um recorde histórico de importação de gasolina: foram R$10.000.000.000,00 em
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2012. Estamos importando gasolina.

Ficam-nos, então, algumas perguntas. Estão cantando em verso e prosa o pré-sal,

que será usado para melhorar a verba destinada à saúde, à educação, à segurança

pública. Mas ninguém sabe realmente de onde vêm esses recursos. Aliás, é prática

do governo federal falar o que vai acontecer, mas sem dizer quando ou especificar o

fato  real  que  vai  acontecer.  Quando  estados  e  municípios  terão  a  clemência  do

governo federal e receberão mais dinheiro, Deputado João Leite? Porque o quadro

que vemos aí é, como dizem, notícia requentada a toda a hora, marketing do governo

federal, que anuncia obras de um PAC que está mais do que empacado.

Então precisamos, sim, utilizar voz e direito neste Parlamento a fim de explicar a

vocês que nos veem: governo federal perdoa dívidas de países africanos, cobra juros

da dívida dos estados em taxas estratosféricas, paga construção de porto em Cuba, e

nossos portos, aeroportos e estradas estão em situações extremamente precárias e

deprimentes. E o mais grave agora: o Ministro Guido Mantega anuncia que o BNDES

fará  um  contrato  de  risco  para  conseguir  concessões  de  ferrovias.  Vejam  que

interessante.  Pregaram tanto contra  as  privatizações e  agora  querem dinheiro  do

BNDES para fazer concessão de estrada, aeroporto e porto e de nossas ferrovias. O

governo federal fala uma coisa, e faz o contrário. Ele anuncia, faz muito marketing, e

o  povo  realmente  vai  para  a  rua  muito  em  breve  para  que  realmente  as  coisas

melhorem no País. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros

que nos visitam na galeria e telespectadores da TV Assembleia, tevê que criamos há

17 anos, trago hoje um assunto que foi colocado pelo deputado Gustavo Valadares.

Solicitei  sua presença neste Plenário porque,  nos meus 25 anos de vida pública,

nunca assomei a uma tribuna para falar de um companheiro ou de um colega sem

que  ele  estivesse  presente.  Vou  esperar  5  minutos.  Hoje  é  dia  de  trabalho.  O

deputado tem de trabalhar  e estar  na Casa,  então vou esperar 5 minutos para o

deputado Gustavo Valadares chegar a este Plenário a fim de que esclareça o que

disse no último dia 12. O deputado Gustavo Valadares, deputado João Leite, sabia
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que eu estava viajando,  subiu aqui  e falou que eu tinha feito  algumas denúncias

sobre a cidade de Coronel Murta, denúncias essas, mentirosas. Então quero esperar

a chegada do deputado Gustavo Valadares, pois  trouxe a este Plenário  todos os

documentos da denúncia que fiz. Com a sua chegada, faremos as explicações. Tenho

15 minutos para esperar, nesta tribuna, o deputado Gustavo Valadares. Vamos ver se

ele aparece aqui agora. Já foi solicitada antes a sua presença. Estou até tentando

falar no seu celular justamente porque sua presença é importante.

Outro dia vieram à tribuna e falaram de V. Exa., que não estava presente. Falei: isso

não  pode  acontecer.  Sou  contrário  a  isso.  Acho  que  para  se  falar  de  qualquer

deputado desta Casa, este deve estar presente. Cedo a palavra ao deputado João

Leite.

O deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Alencar da Silveira Jr., não estou

entendendo.  V.  Exa.  e  o  deputado  Gustavo  Valadares  são  tão  amigos  e,  aliás,

dirigentes  esportivos.  Agora  V.  Exa.  vem  à  tribuna  para  brigar  com  o  deputado

Gustavo Valadares.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Em hora nenhuma disse que vou brigar, mas

ele deve estar presente, por ser meu amigo.

O deputado João Leite (em aparte)* - Vocês são amigos. Isso mesmo.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Tenho consideração por ele. Não foi isso que

ele  colocou  no  seu  pronunciamento  naquele  dia.  O  seu  amigo  era  o  prefeito  de

Coronel Murta, que o colocou em “uma fria” muito grande. Todos verão isso. Ele disse

que tinha um colega: o deputado Alencar da Silveira Jr., que subiu aqui. Isso é coisa

de política em época de eleição. Sei que o deputado está chegando agora a Coronel

Murta e precisa fazer  a sua “média” com o prefeito.  Estão até tentando cassar o

mandato do prefeito  para assumir  o vice-prefeito,  mas não tenho nada com isso.

Tenho um grupo político, trabalho para a cidade, e meu compromisso é com Coronel

Murta. Vou esperar mais um tempo para eu explicar os acontecimentos ao deputado

Gustavo Valadares e a este Plenário. Não falo na sua ausência. Nos meus 25 anos

de vida pública - e agora vou completar 26 anos -, acho que fica fora de ética subir à

tribuna e falar na sua ausência.

No dia em que eu falava do prefeito, ele estava presente, e não o defendeu.
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Antes disso, quero dizer que estamos com a CPI da Telefonia. Hoje as companhias

de telefone fazem o que querem com o povo brasileiro. Em nosso país paga-se mais

caro  pelo  crédito  antecipado  do  que  pela  conta,  e  dizem  que  é  por  causa  da

fidelidade. Quero lembrar que há várias cidades em Minas Gerais em que a fidelidade

já existe porque só existe uma companhia. Há cidades em que só se “pega” Vivo; há

cidades em que só se “pega” Claro. E a pessoa é obrigada a comprar mais caro os

créditos do cartão. Hoje há 265 milhões de telefones no Brasil, para uma população

de 180 milhões de brasileiros, então todo o mundo tem telefone. A população mais

humilde  não  tem  conta.  Repito  o  que  eu  já  falava  aqui  há  meses,  antes  de

aprovarmos a CPI: a população mais carente tem telefone pré-pago. Ela compra o

crédito e paga três vezes mais do que quem paga conta.

Esse movimento é nacional, de todas as assembleias, e, na próxima quinta-feira,

estaremos na Assembleia de Porto Alegre trocando experiências. O Congresso não

quis  fazer  CPI,  o  lobby  lá  em cima é grande demais.  Os deputados federais  não

quiseram mexer com isso, mas fizemos a CPI aqui,  e também a fizeram mais 18

assembleias em todo o Brasil.

O que está incomodando hoje? O governo de Minas ajudou quase 400 cidades a

colocar telefone celular, e há cidades em que existe o trabalho da Vivo, por exemplo,

com bairros em que o celular não pega. Há distritos em que o celular não pega. O

governo de Minas pagou, e as antenas não estão chegando para toda a população. O

que acontece? Dizem que será feita uma indicação para saúde, para hospitais, e a

população diz que quer a antena; dizem que ajudarão a Apae, e dizem que querem a

antena. A solicitação em todas as cidades é a tal da antena do celular. Uma antena

mais barata, que custa R$35.000,00. Agora vamos pegar dinheiro público e passar à

prefeitura; ou o prefeito vai comprar a antena, e quem vai faturar com a antena é a

operadora de telefonia, é a Claro, é a Vivo. Será que isso é certo? Será que não está

na hora de o Ministério Público mostrar que prefeitura não pode investir nisso e o

governo do Estado também não? Hoje todos os deputados desta Casa -  tenho a

certeza disto porque rodamos e vemos - têm a seguinte solicitação: “Deputados, o

celular  só pega no Centro; não conseguimos falar ao celular  num bairro afastado;

precisamos  de  uma  antena  para  celular”.  Aí  o  deputado  coloca  a  antena  no
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orçamento,  o  Estado coloca a  antena,  e  o  faturamento  vai  para a companhia  de

telefone.  Não  estou  entendendo  por  que  o  Ministério  Público  ainda  não  “pegou

pesado”, não entrou nessa briga, nessa luta. Por que o Ministério Público ainda está

aceitando isso das companhias de telefone? Fica mais uma dica para a CPI aqui.

Estamos  levando  essa  defesa,  essa  denúncia,  para  Porto  Alegre,  no  encontro

nacional das CPIs. O governo do Estado e os municípios estão gastando com antena

dinheiro que era para a educação, para a saúde, para segurança pública, e dando

lucro para as companhias de telefone. Quem ganhará com essa antena? A população

ganhará porque vai se comunicar, tudo bem, mas quem vai ganhar mensalmente os

dividendos sem dúvida alguma são as companhias de telefonia.

Fica  aqui  mais  essa  denúncia,  lembrando que  está  na  hora  de  unificarmos  as

eleições.  Já  não  podemos  parar  com  uma reforma  que  tem  de  existir.  Ninguém

aguenta eleição de dois em dois anos.

O Brasil vai parar no próximo ano porque teremos Copa do Mundo e eleições. Vai

passar mais um ano, vem outro ano, haverá Olimpíadas e eleições novamente, e o

Brasil  vai ficar parado. Ninguém aguenta eleições de dois em dois anos. Estamos

realizando um movimento nacional pela Unale. Podem ter a certeza de que deixo aqui

mais essa cobrança da população, ao ir para as ruas e pedir a reforma. As pessoas

foram para as ruas, gritaram, pediram, e a mesmice continua no Congresso.

Quero informar aos deputados - não tenho esse costume, faltam 5 minutos para o

término deste pronunciamento,  mas voltarei  com ele  -  que não poderei  deixar de

responder  ao  deputado  Gustavo  Valadares,  ao  prefeito  de  Coronel  Murta  e  à

população dessa cidade, onde obtivemos votos nas últimas eleições. Essa população

me deu condição de ser majoritário na cidade, e eu a represento desta tribuna nesta

Assembleia, no Legislativo estadual. Quero relembrar agora, em 5 minutos. Já que o

deputado Gustavo Valadares ainda não está aqui, voltarei a falar disso. Ele subiu à

tribuna e disse que um deputado desta Casa falou algumas inverdades do seu amigo

prefeito. As inverdades estão aqui agora. Vamos ver quem falou a verdade e quem

disse a verdade até agora. Está tudo documentado, Sr. Presidente.

Estive  aqui  em  12  de  junho,  denunciando  neste  Plenário,  com  a  presença  do

deputado, a Prefeitura de Coronel Murta. Mais de 100 funcionários estavam com o
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nome no SPC porque o prefeito descontava o dinheiro do empréstimo consignado

das instituições financeiras, e não o repassava a elas. O deputado chegou aqui com

uma carta do prefeito, que, na minha opinião, mentiu, é um pinóquio. Temos de falar

disso com seriedade.  Quero  reafirmar,  quem o acompanha é pinoquiozinho.  Com

toda a tranquilidade, estou aqui com as cartas do SPC para essas famílias, esses

funcionários.  Mais  de  100  funcionários  estavam  com  o  nome  no  SPC.  O  que  o

prefeito  fez?  Eu  o  denunciei  em  12  de  junho.  Três  dias  depois,  viajava  com  o

deputado Gustavo Valadares e disse a ele o que estava acontecendo, mas em hora

nenhuma ele falou nada. Entretanto, no dia 13 de agosto, ele chegou aqui com uma

certidão e disse que estava em dia. Estava em dia, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, com duas instituições financeiras. Estava em dia

naquele dia, no mês em que ele fez o pagamento, mas os meses anteriores - olhem

que denunciei isso em junho e ele só esteve aqui em agosto -, o prefeito vai pagar

caro  agora  porque  o  Ministério  Público  recebeu  das  minhas  mãos  toda  a

documentação.  Quando  eu  disse  que  a  entregaria  ao  deputado  Durval  Ângelo...

Várias vezes comentei isso com o deputado Durval Ângelo, que disse para eu reunir

toda a documentação e que iriam trazer esse prefeito aqui para se explicar. Isso será

feito  porque  agora  a  documentação  está  completa,  toda  entregue.  Está  tudo

documentado.

Quero deixar bem claro aos moradores de Coronel Murta que tenho compromisso

com eles, gente séria, que acreditou na minha representatividade na Assembleia. Já

ajudei, porque quem estava com déficit na Caixa Econômica Federal, no Banco do

Brasil e com o nome no SPC, o prefeito correu e quitou a dívida. A prefeitura não

pode pagar juros. Vamos fazer o levantamento de quanto foi pago de juros. O prefeito

vai dizer que estão querendo fazer isso para tirá-lo e o vice-prefeito assumir, e que

não tem nada com isso.  Quando ele falou também da administração passada,  já

estava tentando pegar no pé da nossa vice-prefeita. O prefeito que estava lá já não

está hoje.

Mas nossa vice-prefeita é uma mulher séria, honrada, e está com as portas abertas

para defender e mostrar sua seriedade como vice-prefeita daquela cidade.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, deixo ainda a solicitação ao deputado para que
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traga a este Plenário a quitação de débito da BV Financeira e do Cacique. Todos dois

estão em atraso. As cartas estão chegando ao SPC. O prefeito está com apropriação

indébita.  Ele descontava do funcionário,  mas não pagava aos bancos. Estou com

toda  a  documentação  e  vou  encaminhá-la  ao  gabinete  do  deputado  Gustavo

Valadares e para todos os deputados presentes que queiram ter ciência do assunto.

Sr.  Presidente,  fica  aqui  o  compromisso  deste  deputado,  que  tem  votação

expressiva na cidade e é majoritário. Sr. Prefeito, estarei fiscalizando seu governo a

partir de agora. Sempre deixei isso bem claro quando falava desta tribuna. Não sei o

seu nome, não o conheço, mas pode ter a certeza de que há vereadores sérios aí,

como o vereador Nésio, que me entregou a documentação. Se na câmara municipal

não acontece isso, V. Exa. tem um fiscal nesta Casa. A população continuará tendo

um representante nesta Casa que se preocupa com ela e com o seu bem-estar. Não

basta fazer campanha e chegar aqui e dizer que foi mentira, isto ou aquilo. Tem de

provar, tem de ter compromisso com a cidade. Vejam as obras que já conseguimos

fazer  lá.  Vejam  o  que  já  foi  feito  na  cidade  por  nosso  intermédio  e  do  governo

estadual. Vejam o que já fizemos por Coronel Murta. A população dessa cidade pode

ter a certeza de que estarei aqui lutando, brigando, tentando fazer uma Coronel Murta

cada vez melhor.

Convido o deputado Gustavo Valadares a também proporcionar melhorias e bem-

estar à população daquela cidade, porque até hoje não foi feito nada por ela. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Glaycon Franco.

O deputado Glaycon Franco - Sr. Presidente, demais deputados, servidores desta

Casa e distinto público que nos acompanha pelas galerias e pela TV Assembleia, hoje

alguns  assuntos  me  fazem  ocupar  esta  tribuna.  Para  iniciar,  queria  trazer  meus

cumprimentos,  minhas  congratulações,  à  Associação  Brasileira  de  Radiodifusão

Comunitária - Abraço. Tivemos oportunidade de acompanhar o trabalho que as rádios

comunitárias fazem em nossa região, quiçá no Brasil, e a ascensão da Abraço em

Minas  Gerais.  Hoje  ela  está  instalando  uma  coordenadoria  estadual.  Dentre  os

membros, está o coordenador executivo da Abraço de Minas Gerais, nosso grande
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amigo,  um  radiodifusor  da  querida  cidade  de  Congonhas,  do  meu  querido  Alto

Paraopeba e Vale do Piranga, que iniciou esse trabalho que devemos apoiar.

Com certeza, gostaria  de deixar registrado, de público,  o nosso apoio às rádios

comunitárias.  Sabemos  que  muitas  vezes  são  a  voz  do  cidadão,  principalmente

naqueles municípios mais distantes, em que as pessoas não têm acesso ao poder

público,  e  digo  em  todas  as  suas  instâncias:  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário.

Muitas vezes, a rádio comunitária é aquele ombro amigo, o clamor do cidadão que

está precisando de atendimento e de ser ouvido.

Então,  trago  os  meus  cumprimentos  à  Abraço,  e  estamos  com  as  portas  do

gabinete abertas. Não poderia ser diferente, uma vez que o Estado de Minas Gerais

tem o maior número de rádios comunitárias do Brasil. São 636 rádios comunitárias

autorizadas a funcionar em nosso estado e precisam do apoio dos deputados e do

Poder  Legislativo.  Tenho  certeza  de  que  esta  Casa  não  se  furtará  a  esse

compromisso de apoiar essas rádios que lutam com dificuldade, muitas vezes sem

receita e somente com o altruísmo das pessoas que resolveram abraçar essa causa.

Outro assunto que me traz à tribuna é a BR-040. Muitos dizem que não cansamos

de falar desse assunto, mas infelizmente essa questão já se tornou uma novela, um

filme triste, principalmente para os cidadãos mineiros que moram à margem da BR-

040. Como presidente da frente parlamentar pela BR-040, fico muito triste quando

vejo  nos  jornais  que  todos  os  dias,  principalmente  na  minha  região,  o  Vale  do

Paraopeba e o Vale do Piranga, várias pessoas são vítimas da BR-040. E há total

descaso do governo federal. Recentemente, foi adiada mais uma vez a licitação para

a duplicação da BR-040, e já são inúmeros adiamentos. As obras emergenciais de

melhoria praticamente não saíram do papel, e as chuvas se aproximam novamente.

Quem já teve a infeliz oportunidade de transitar pela BR-040, percebe que ela está se

deteriorando cada vez mais, sem a mínima condição de ser trafegada. Em outubro

começam  as  chuvas,  e  as  áreas  de drenagem não  funcionam  mais,  provocando

verdadeiras correntezas pela rodovia, causando mais vítimas fatais e trazendo mais

tristeza às famílias mineiras.

Posso falar isso de cadeira, como médico de Conselheiro Lafaiete, onde os índices

estatísticos de mortes na BR-040 superam a BR-381. E nada se fala nem se faz pela
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BR-040.  Então,  trago  o  meu  repúdio  por  mais  esse  adiamento  da  licitação  da

duplicação, que por sinal nem tem data prevista, uma vez que o governo federal havia

prometido  que  até  a  Copa  do  Mundo  estaria  duplicada.  Mas  nem  as  obras

emergenciais  estão saindo do papel,  e  a Copa já é no ano que vem. Isso é um

descaso e não sabemos mais o que fazer nem a quem recorrer. Já tivemos inúmeras

reuniões no Dnit e na ANTT, mas só falam que não há previsão, nem mesmo para a

nova licitação.

Na  minha  região,  na  comunidade  de  Gagé  e  na  comunidade  do  Pires,  em

Congonhas, estão ocorrendo inúmeras paralisações, dia sim,  dia não,  e devemos

continuar. O deputado Carlos Pimenta, que esteve visitando a nossa região há pouco

tempo, percebeu a situação. Às vezes penso que precisaremos interditar a rodovia de

Brasília a Juiz de Fora. Quem sabe assim vamos conseguir  sensibilizar o governo

federal, porque é uma vergonha o que está acontecendo com a BR-040, que não tem

as mínimas condições de tráfego.

O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Agradeço ao deputado Glaycon Franco

esta oportunidade. Antes trazemos nossos cumprimentos aos abnegados servidores

de Minas Gerais,  que estão  nesta  Casa há vários  dias,  numa luta  extremamente

importante, não só para a classe, mas para todo o Estado. Estamos aguardando o

desfecho. Por várias vezes já dissemos que podem contar com o PDT no pleito de

vocês, na luta de vocês.

Deputado Glaycon Franco, primeiramente quero cumprimentá-lo por este tema. As

pessoas que sabem da importância da BR-040 não acreditam no que acontece com

essa  rodovia  que  representa  tanto  para  Minas  e  para  o  País.  A situação  dessa

rodovia, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e nasce em Brasília, nossa capital,

é de vergonha. Essa é uma das rodovias mais importantes do País, por onde passam

por dia milhares de carros de passeio, caminhões, carretas e ônibus. Milhares de

pessoas  transitam  por  essa  rodovia,  cuja  situação  é  de  calamidade  pública  e

vergonha.

Esse  movimento  não  pode  parar.  Ele  tem  de  continuar.  Há  algumas  rodovias

estratégicas em Minas Gerais, e essa talvez seja uma das principais. Podemos citar

também a BR-381, onde uma carreta pegou fogo, conforme noticiário de ontem, e
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interditou por 10 horas o trânsito, perto de Monlevade. Temos a BR-251, no Norte de

Minas.  Os  companheiros  da  região  que  estão  aqui  conhecem  a  situação  dessa

rodovia. Em pouco mais de cinco anos, ocorreram mais de 500 mortes. Foram mais

de  1.800  acidentes.  Agora  vem  a  BR-040  desafiando  as  autoridades.  Imagino  a

pressão que V. Exa. está sofrendo por morar numa cidade estratégica, às margens

dessa rodovia. As pessoas que o conhecem o procuram e reivindicam. E sei que V.

Exa. pouco pode fazer para apressar a restauração e duplicação completa dessa via.

Os  movimentos  de  paralisação  devem  continuar  insistindo.  Devemos  chamar  a

atenção para que a população também possa se envolver. No momento em que a

população se envolve, com prefeitos, com vereadores, com cidadãos comuns, com

motoristas, é possível  forçar o governo federal  a tomar uma posição, uma atitude

mais  séria.  É  preciso  partir  para  Brasília  e  chamar  os  deputados  federais.  Se  a

situação ficar como está, quando vier mais um período chuvoso sobre essa BR-040,

com certeza choraremos centenas de mortes. As pessoas saem de Belo Horizonte,

em  direção  ao  Rio  de  Janeiro,  passando  por  essa  rodovia.  À  noite  já  é  uma

calamidade. Se chover, infelizmente muitos cidadãos perderão suas vidas.

Parabéns, contem conosco. Temos de usar mais a Comissão de Transporte desta

Casa. Precisamos abrir uma porta em Brasília para levar esse problema à presidenta

Dilma. Talvez, nesse período pré-eleitoral, ela ouça os parlamentares de Minas. Não

podemos desistir,  Glaycon Franco. V. Exa.  tem de falar  nisso todos os dias. Todo

santo dia tem de bater nessa tecla. É aquele velho ditado, “água mole em pedra dura

tanto bate até que fura.”

Espero que possamos encontrar  um espaço em Brasília  para que seja possível

acelerar o processo de licitação da BR-381, assim como o processo de retomada da

BR-251, que transporta toda a riqueza do Sudeste brasileiro para o Nordeste. São 16

mil carretas por dia. Toda semana morrem caminhoneiros. Pessoas são esmagadas

em acidentes brutais. Infelizmente isso ocorre na BR-251 e nessa rodovia, na saída

de nossa capital,  de nossa cidade,  que chega ao Rio de Janeiro. É uma rodovia

emblemática, cuja restauração deveria estar na ordem do dia.

Espero que V.  Exa.  não se canse e que conte com este parlamentar.  Não sou

votado na região. Passei ali por acaso e fiquei estarrecido, indignado, com a situação
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da BR-040 à noite e com o descaso em relação a essa rodovia. Estava sem coragem

de voltar  para  Belo  Horizonte,  porque,  se voltasse,  não iria  conseguir  superar  os

entraves e os perigos da BR-040. Tive de dormir pelo caminho.

Parabéns, Glaycon. Sou testemunha do trabalho que V. Exa. está fazendo. Persista,

não desista. Tenho certeza de que um dia ou outro V. Exa. vai falar que valeu a pena,

tantas  vezes,  solicitar,  pedir,  reivindicar  e  implorar  pela  restauração  da  BR-040.

Parabéns.

O deputado Glaycon Franco - Queria agradecer ao deputado Carlos Pimenta pela

lucidez do seu aparte.

Concedo aparte ao nobre deputado Rômulo Viegas,  que também é conhecedor

dessa situação lastimável que a BR-040 vem enfrentando. Ele é da nossa querida

cidade histórica São João del-Rei.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito bem, deputado Glaycon Franco. V.

Exa. traz esse tema, preocupado com a vida dos seus conterrâneos de Conselheiro

Lafaiete,  Congonhas,  Ouro  Branco  e  de  outras  tantas  cidades  da  região  do

Paraopeba. Isso é lamentável.

Mais  lamentável  ainda  é  ver  o  governo  federal,  deputado  Hely  Tarqüínio,  que

combateu tanto as privatizações, oferecer agora risco zero aos bancos privados, para

evitar o fracasso do leilão das concessões das ferrovias, das estradas e dos portos.

Isso é um absurdo. Ele está usando o BNDES para evitar  calote a algum desses

empreiteiros da iniciativa privada que aceitar o processo de concessão. Mas várias

empreiteiras  e  empresas  responsáveis  pelo  fluxo  das  nossas  mercadorias  nas

ferrovias  não querem entrar  nisso.  Amanhã,  haverá  uma reunião,  para  chamar  o

empresariado todo e colocar o BNDES como balizador,  como aquele ente que vai

evitar o calote, que vai dar ao banco risco zero para participar de concessões. Na

realidade, mudou-se a palavra “privatização” para “concessão”.

Lamentavelmente,  a nossa BR-040 precisa de uma atenção do governo federal,

porque está um verdadeiro caos, com mortes e problemas seríssimos de trânsito. Ela

está dificultando a vida de todas as pessoas que transitam naquele local. V. Exa.,

grande defensor,  grande deputado da região de Paraopeba, tem todo o direito de

trabalhar a condição da BR-040. Parabéns.
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O  deputado  Glaycon  Franco  -  Obrigado,  deputado  Rômulo.  Para  encerrar,  Sr.

Presidente, gostaria apenas de cumprimentar esta Casa, em especial, nosso querido

presidente Dinis Pinheiro. Por sinal, fiquei muito satisfeito e lisonjeado ao participar

ontem da posse do nosso querido ex-ministro Pimenta da Veiga.  Ele disse que o

presidente  Dinis  Pinheiro  é  um  dos  parlamentares,  uma  das  lideranças  mais

populares do Estado de Minas Gerais. Fico grato de ter o prazer e a honra de tê-lo

como presidente desta Casa.

Gostaria  de  dizer  também  que  foi  belíssimo  o  trabalho  que  o  presidente

desempenhou  nesta  Casa,  referente  à  colheita  de  assinaturas,  relacionadas  ao

programa Assine+Saúde. Foram 700 mil assinaturas, ou seja, um número muito além

do  necessário  para  esse  projeto  tão  importante  no  Brasil,  referente  a  mais

investimentos  em  saúde  pública  no  País.  Cumprimento  todos  os  deputados  que

colheram assinaturas nas suas respectivas cidades e também o meu Alto Paraopeba

e  Vale  do  Piranga,  que  contribuiu  com  6  mil  assinaturas,  para  que  esse  projeto

Assine+Saúde saia do papel e se torne uma realidade para o povo brasileiro. É o que

tinha a dizer.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Presidente, deputado Hely Tarqüínio; deputadas e

deputados; companheiros da Polícia Civil que estão aqui na Assembleia Legislativa

na ânsia de ver aprovada a sua lei orgânica; companheiros da imprensa; é um prazer

estar nesta tribuna debatendo alguns assuntos de interesse do povo mineiro.

Em primeiro lugar, antes de entrar no assunto que me trouxe a esta tribuna, quero

trazer  notícias  da BR-040,  pois  o deputado Glaycon solicitou agilidade nas obras.

Estive com o deputado Padre João exatamente tratando desse assunto. Como vocês

sabem, o Padre João é da região, tem domicílio eleitoral em Ouro Branco e tem nos

ajudado muito. As notícias referentes às obras anunciadas para a BR-040 são boas.

Ela  será,  assim  como a  BR-381,  duplicada integralmente.  No caso da BR-381,  a

duplicação será até Governador Valadares. Já foi anunciada pela presidenta Dilma,

foi  feita licitação e os  recursos foram colocados no PAC. Isso já foi  dito  por este

deputado.
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No caso da BR-040, a duplicação será integral. Essa ação levará a um novo projeto

e, portanto, a um atraso no cronograma anterior,  exatamente para que se tome a

decisão, deputado Pompílio, de duplicação de toda a BR-040, o que será feito. Para

que esse processo não deixe a BR-040 em condições extremamente ruins, como está

hoje em alguns trechos, o governo já tomou a decisão de realizar obras emergenciais,

como asfaltamento,  colocação de quebra-molas e outros,  que serão paliativos  em

relação à  duplicação.  Essas  obras serão feitas  imediatamente,  mas o  governo já

alocou recursos para o projeto de duplicação do conjunto da BR-040, e a solução

será  definitiva.  O projeto  entrará  em licitação ainda este  ano e  depois  se  fará  a

licitação da obra. Esse atraso será, portanto, para que se tenham medidas paliativas

que coloquem em funcionamento a BR, pelo menos em melhores condições - não as

adequadas - ainda este ano por meio dessas obras. Então, esses são os anúncios

feitos pelo Ministério dos Transportes. O deputado Padre João tem acompanhado

essa questão com muita ansiedade, pedindo e exigindo prioridade do governo.

O  deputado  Padre  João  também  me  pediu  que  puxasse  as  orelhas  das

mineradoras.  Quando  ele  ainda  estava  aqui,  foi  feito  um  acordo  em  que  as

mineradoras fariam uma estrada paralela para a exploração na região. Se elas não

agirem  dessa  forma,  daqui  a  pouco  a  BR-040  estará  em  péssimas  condições

novamente.  Portanto,  é  preciso  que  se  resolvam  os  problemas  das  mineradoras.

Cobro novamente do governo do Estado, que participou do acordo, pois mineradora

em Minas Gerais manda e desmanda. Mineradora transformou Minas Gerais na casa

da mãe joana. Aqui elas fazem de tudo, deputado Pompílio. Mineradora aqui minera

como quer, onde quer, deixa estradas em pedaços, e poucos deputados vêm falar

delas aqui. Aliás, alguns andam pela BR-040 e, com medo, não dormem na estrada,

mas não reclamam das mineradoras. Parece que têm mais medo da mineradora do

que da estrada. Então, tenho de lembrar que o trecho que está péssimo tem como

grande responsável as mineradoras.

V. Exa. conhece bem a região e sabe disso. Os caminhões passam por Lafaiete e

Congonhas sujando tudo. As mineradoras têm imensa responsabilidade nisso. Elas

ficaram de fazer  uma estrada paralela,  mas não o  fazem de jeito  nenhum. E há

deputados - vocês ouviram eles falarem - que nem dormem com medo da estrada.
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Mas  o  medo  da  mineradora  parece  ser  maior,  porque  não  falam  dela.  Outros

reclamam, reclamam, mas não lembram que a mineradora estraga a estrada. Vamos

cobrar  do  governo  federal,  mas  vamos  cobrar  também  das  mineradoras,  que

transformaram Minas Gerais na casa da mãe joana. Minas Gerais hoje é a casa da

mãe joana das mineradoras. Então, é bom fazermos justiça nessas duas questões.

Antes de eu entrar no assunto propriamente dito que me trouxe a esta tribuna, vou

conceder um breve aparte ao deputado Pompílio Canavez. Depois falarei o que a

presidenta Dilma veio fazer aqui hoje. Sempre que a presidenta Dilma vem a Minas,

os  deputados  aecistas  se  arrepiam,  ficam  com  medo  e  começam  a  falar  que  o

campeão é melhor e a torcer para dar conta. É o medo da Dilma. Mas a presidenta

veio anunciar boas-novas.

O deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Deputado Rogério Correia, quero falar

da audiência pública de que participamos ontem para tratar do mineroduto. V. Exa.

falou das mineradoras e do que elas fazem no nosso estado. É importante lembrar

que a reunião contou com a presença de mineiros de várias regiões que lutam para

que as mineradoras respeitem a vida e o meio ambiente. Foi, portanto, uma reunião

bastante representativa. Recebemos dezenas de requerimentos sobre o assunto. Às

vezes as mineradoras conseguem licenciamento ambiental de forma muito facilitada.

Atividades como a agricultura familiar não têm essa facilidade. Existe o caso estranho

de uma mineradora que conseguiu licença para realizar determinada obra num local,

mas acabou realizando-a em outro, e isso passou batido. Fizeram uma cobrança que

foi  objeto  de  requerimento:  as  mineradoras  têm  tanto  poder  que  conseguem

aprovação de seus projetos antes do licenciamento da lavra. Para que os mineiros

que estão nos assistindo compreendam, é bom dizer que a atividade de mineroduto

consiste  simplesmente em retirar  água pura  das  nossas montanhas,  diluir  nela  o

minério e, por meio de dutos, levá-la ao oceano. E montanhas de minério são levadas

embora do Brasil, vão para a China e outros países. Trata-se de um crime ambiental.

Quanto à presidenta Dilma, estive com ela duas vezes durante suas recentes visitas

a Minas Gerais, sendo uma delas a Varginha, quando inaugurou mais um câmpus da

Universidade Federal de Alfenas. Na ocasião, ela fez um relatório importante sobre os

avanços na educação ocorridos no governo do PT. A outra visita foi a São João del-
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Rei,  o que causou espécie.  Muitos  não gostaram da sua ida a essa cidade para

anunciar  recursos  importantes  para  a  recuperação  do  nosso  patrimônio  histórico.

Hoje  ela  vem  novamente  a  Minas  Gerais.  É  claro  que  os  mineiros  estão  muito

contentes com o fato de que a mineira presidenta Dilma venha tantas vezes ao nosso

estado, o que é muito bom para nós. Obrigado.

O deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Pompílio. É exatamente sobre as

mineradoras que trataremos posteriormente na nossa abordagem. Sr. Presidente, a

MG-040  merece  um  tratamento  especial  e  uma  exigência  do  governo  de  Minas

quanto ao cumprimento do acordo que estabelece que as mineradoras não podem

continuar transitando nessa rodovia sem a construção de uma via paralela, a ser feita

por elas. Esse acordo foi firmado com a presença do deputado Padre João há muito

tempo.  Mas  o  governo do Estado  deixa  as  mineradoras  fazerem  o  que  querem,

transformando Minas Gerais na casa da mãe joana. Observem quem contribuiu com

as campanhas tucanas no Estado e verão que as mineradoras estão lá na frente

como grandes participantes. Acabei de passar a notícia de que as obras emergenciais

serão feitas na 040, tanto em Lafaiete como em Congonhas.

Ainda quero  tratar  rapidamente  de  três  outros  assuntos  nos  5  minutos que me

restam, sendo todos referentes à visita da presidenta Dilma a Belo Horizonte hoje,

deputado Pompílio.  Peço licença à  Assembleia  Legislativa,  pois  presenciarei  essa

visita.

Entre outras boas notícias - evidentemente não tenho todas -, ela traz uma relativa

à saúde. A presidenta virá para confirmar aqui em Minas o programa Mais Médicos,

que tem feito sucesso em nível  nacional.  Aliás, abro parêntese para dizer que os

tucanos afirmaram ser contra esse programa. O senador Aécio Neves chegou a dizer

que estava preocupado com o salário que os médicos iriam receber. Fiz questão de

consultar a tabela, viu, senhores jornalistas? Sei que eles não poderão publicar nos

jornais  de  circulação  no  Estado,  porque  é  proibido  pela  Andrea  Neves.  Olhem  a

tabela  dos  salários  da  Fhemig,  que  são  os  maiores  do  Estado,  e  verão  que  os

médicos  aqui  em  Minas  Gerais  recebem  menos  que  os  médicos  cubanos  irão

receber.  Ou seja, os médicos que recebem dos tucanos receberão menos que os

médicos cubanos. Os tucanos pagam menos.
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Então, Sindicato dos Médicos e Conselho Regional de Medicina, deem uma olhada

na tabela de salários dos médicos mineiros. O Aécio está preocupado com o salário

dos cubanos, mas o salário  dos médicos mineiros é menor.  É bom olhar isso lá.

Existe  uma tabelinha da Fhemig  aprovada nesta  Casa -  dos  outros  nem se fala.

Então, o salário do médico em Minas é muito menor que o salário que será pago aos

médicos estrangeiros no programa Mais Médicos.

A segunda questão, presidente, diz respeito à educação. A presidenta Dilma virá

hoje participar da formação de 2.600 jovens no Pronatec, um programa nacional de

acesso ao ensino tecnológico. Eu o considero um dos principais e mais importantes

projetos  do  governo  da  presidenta  Dilma.  Formam-se  milhares  de  jovens,  que

passam a ter uma profissão. Esses jovens se formam por meio de bolsas do governo

federal, as quais poderíamos implementar em Minas Gerais com maior qualidade se

houvesse maior preocupação do governo do Estado com essa questão. Na verdade,

esse programa tem  sido  um  sucesso  muito  grande porque  dá  formação  a  esses

jovens.  Além da questão educacional,  há também um aspecto relevante,  que é a

qualificação  da  mão  de  obra.  Então,  além  da  educação  através  de  um  ensino

profissionalizante, eles sairão desse processo como mão de obra qualificada e com

um salário maior que o que receberiam em outra profissão.

Portanto,  daqui  a  pouco,  a  presidenta  Dilma  participará  da  formação  de  2.600

jovens no Pronatec.  Temos certeza de que muitos outros  virão.  A ideia é que os

jovens tenham opção de educação por meio do ensino técnico profissionalizante. Há

Pronatec  para  os  beneficiados  pelo  Bolsa  Família.  Daqui  a  pouco,  eles  não

precisarão  mais  disso,  porque  terão  formação  técnica  e,  consequentemente,  um

emprego a partir da oferta dessas vagas. Temos Pronatec Rural, Pronatec Campo,

Pronatec na Indústria. São várias opções que os jovens têm no Pronatec.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de dizer que a presidenta Dilma também participará

da inauguração do Centro Cultural  Banco do Brasil  às  18 horas.  Trata-se de  um

incentivo à cultura. Então, mais uma vez, a presidenta Dilma será bem-vinda, porque,

além de tudo, ela virá na véspera do jogo do Galo. Atleticana como é e pé-quente

também, ela ainda dará, presidente Hely Tarqüínio, sorte para o Galo amanhã, a fim

de  que  ele  continue  na  Copa  do  Brasil.  Portanto,  a  presidenta  mineira,  de  Belo
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Horizonte, é muito bem-vinda. Sempre que ela vem aqui, traz boas notícias referentes

à educação, à área da estrutura, às universidades ou ao Pronatec, enfim, notícias que

o povo mineiro gosta de escutar. A presidenta é sempre bem-vinda ao seu Estado,

pois tem feito um governo aplaudido em nosso país.

É claro que todo governo tem de encarar a realidade. Governo bom não é aquele

que não apresenta problemas. Quem dera fôssemos eleitos para administrar algo que

não tivesse problema. Assim, não precisaríamos de políticos, não é mesmo?

Karl Marx - deputado Hely Tarqüínio, V. Exa., que é um filósofo, sabe bem - dizia

que numa determinada sociedade não precisaríamos sequer do estado. Era algo para

gerenciar as coisas, então, não se precisaria do papel do estado, do político, dos

partidos. Não haveria diferença de classes sociais. Mas isso está longe de chegar. E

é por isso que precisamos da política como mediação para intervir nos problemas. O

bom governante não é aquele que finge não ter problemas, é aquele que ataca os

problemas, procura resolvê-los. A presidenta Dilma não foge disso.

Termino. Há um problema na saúde, faltam médicos, não há médicos para colocar

em todo o interior de nosso país, vamos buscar soluções. E ela buscou, com o Mais

Médicos.  Aliás,  escutei  hoje,  na  Rádio  Itatiaia,  a  defesa  do  Toninho  Andrada,

adversário político-partidário do PT, mas meu amigo, ex-deputado e presidente do

Tribunal de Contas; ele estava defendendo o Programa Mais Médicos. Disse que é

preciso mesmo uma solução. Ele hoje dirige a Associação Mineira dos Municípios e

sabe desse problema que temos. A ausência de médicos pelo interior de Minas e do

Brasil é muito grande. Enquanto não conseguirmos formar a quantidade de médicos

que possibilite essa assistência no interior como um todo, será preciso buscar uma

solução.

Queria parabenizar  a  presidenta Dilma.  A situação não pode ficar  como quer  o

senador Aécio, que não tem uma solução, que paga mal os médicos de Minas e está

preocupado  com  o  salário  dos  médicos  cubanos,  que  recebem  mais  do  que  os

médicos pagos pelos tucanos. Ficam lá torcendo para dar errado: “Vai dar errado, vai

dar  errado!”  Não,  vai  dar  certo,  precisamos  pensar  positivamente.  Eu  acredito,

acredito no Brasil e na presidenta Dilma. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Presidente - Com a palavra, o deputado Duilio de Castro.

O deputado Duilio de Castro* - Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar

aqui  as  nobres  deputadas,  os  nobres  deputados  e  o  povo  mineiro  que  nos

acompanha por meio da TV Assembleia.

Sr. Presidente, queria parabenizar esta Casa por meio do deputado Dinis Pinheiro,

presidente, que, com certeza, fez um grande trabalho na coleta de assinaturas no

programa Mais Saúde para solicitarmos do governo uma atenção especial à nossa

saúde. Sabemos que os municípios não conseguem mais colocar dinheiro na saúde.

A lei fala que os municípios devem gastar no mínimo 15% com a saúde, mas não há

nenhum município gastando menos que 20, 22%, e daí para cima - há município que

gasta de 30% a 35%. Ninguém aguenta isso mais. O Estado com seu compromisso

de 12%, enquanto o governo federal joga essa carga em cima do município e lava as

mãos.

O povo mineiro contribuiu com 615 mil assinaturas. Chegamos a atingir em Brasília

mais de 2 milhões de assinaturas. Isso mostra a reivindicação do povo brasileiro: ele

quer mais saúde.

Vemos a saúde capengando no Brasil. Aqui há um plano de saúde, o SUS, que dá o

direito ao cidadão brasileiro de ter um mínimo, que é a saúde. Mas vemos muitas

vezes o governo federal lavar as mãos e não contribuir sobremaneira pelo tanto que

arrecada dos nossos impostos. Sabemos que 70% dos nossos impostos estão em

Brasília. Precisamos que esses recursos cheguem ao final da fila, aos municípios, ao

bairro, ao posto de saúde. E isso não tem sido feito.

Hoje,  no  Congresso  Nacional,  houve  um  projeto  de  iniciativa  popular,  que

esperamos que o Congresso aprove, para que o governo federal gaste 10% do seu

orçamento na saúde do povo brasileiro.

Nós esperamos muito mais. Esperamos que a presidenta Dilma se sensibilize e não

vete esse projeto. Como hoje ela não aplica, de livre e espontânea vontade, os 10%

na saúde, esperamos que ela pelo menos não vete o programa de iniciativa popular.

Esperamos que ela não deixe essa carga pesada continuar em cima dos municípios,

que às vezes assumem responsabilidades que são do governo federal.

Gostaria de falar sobre um programa que já foi citado aqui e que vem gerando uma
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discussão muito grande, o programa de importação de mão de obra médica. Eu não

sou contra ele, pois  sei que precisamos de mais médicos, mas preferiríamos que

esses médicos fossem brasileiros. O governo poderia criar um projeto em que todo

esse dinheiro que vai gastar trazendo médicos da Espanha, de Cuba ou de Portugal

fosse investido em cursos de medicina no Brasil, aumentando-se as oportunidades

para os filhos dos brasileiros se formarem em medicina. Quantos filhos de brasileiros

gostariam de entrar numa escola federal e terem a oportunidade de se formarem,

serem médicos e prestarem serviços à sociedade brasileira...

Hoje temos oportunidade de cobrar isso aqui, de ocupar esta tribuna, de pedir isso

ao  governo  federal.  O  que  se  gasta  com  esses  acordos  internacionais  para  se

trazerem médicos  para  tentar  suprir  a  demanda que  existe  no  Brasil  poderia  ser

investido para abertura de mais faculdades de medicina, para dar mais oportunidades

através  das  universidades  federais,  para  abrir  esse  espaço  para  os  filhos  de

brasileiros  se  formarem.  Esse dinheiro  que está  indo para  fora  do  Brasil  poderia

formar  os  nossos médicos.  Tenho certeza absoluta  de  que não  vão faltar  alunos

brasileiros com vontade de ser médicos, de trabalhar nos rincões de Minas Gerais,

nos rincões do Brasil. Não vão faltar. Fico triste quando vejo o imposto que pago, o de

cada  mineiro,  o  de  cada  brasileiro  que  contribui  para  tentar  dar  sustentação  à

educação brasileira indo para fora do País.

Como  já  disse  anteriormente,  não  sou  contra  a  vinda  de  mais  médicos  para

socorrer  o  povo brasileiro.  O  povo brasileiro  não pode ficar  sem médico,  e  essa

situação existe por causa de ações do governo. Se, lá atrás, mais cursos em nossas

universidades tivessem sido autorizados, hoje não faltariam médicos em cada cidade.

Essa é uma dificuldade muito grande que passamos. Os prefeitos pagam caro por

não  terem  médicos,  e  o  povo  brasileiro  paga  caro  porque  não  consegue  uma

consulta.  Não  estou  nem  falando  de  médico  especializado.  Não  conseguimos

médicos para trabalhar em clínica-geral nem no Programa de Saúde da Família -

PSF.  O  governo  federal  criou  o  PSF,  um  programa  indiscutível,  preventivo,  para

ajudar, para não sobrecarregar a urgência e emergência nos hospitais, mas ele não

funciona porque não temos médicos. Lá atrás, quando se criou o PSF, deveriam junto

ter  criado  mais  vagas  nas  universidades.  Para  quê?  Para  termos  profissionais
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suficientes  para  suprir  essa  demanda,  que  é  fazer  o  preventivo,  para  não

sobrecarregar a urgência e a emergência, que são os serviços mais caros, aos quais

as pessoas chegam após um infarto, um aneurisma, porque não fizeram tratamento

preventivo nos bairros, no projeto Estratégia de Saúde da Família - ESF, porque não

há médicos. Quando criaram esse projeto, quando abriram o ESF nos bairros não

pensaram  que  futuramente  haveria  uma  grande  adesão  dos  municípios  e  que

precisariam de mais médicos. Não vimos isso acontecer.

Hoje gostaria de chamar a atenção, alertar para essa importação de mão de obra,

pois, através da pressão aos deputados federais que elegemos, das redes sociais,

que mobilizaram e paralisaram o País, fazemos pressão ao governo federal, para que

esse projeto de iniciativa popular, que teve mais de 2 milhões de assinaturas, vença e

no ano que vem possamos investir os 10%. É obrigação do governo investir sua parte

na saúde brasileira.

Junto com isso, temos de fazer uma grande pressão. Já que o governo trouxe a

mão de obra externa, já que está gastando nosso dinheiro dos impostos para trazer

essa mão de obra, que tenha a responsabilidade, o compromisso com o povo mineiro

e com o povo brasileiro de abrir mais vagas nas nossas universidades federais. O

nosso povo tem o direito - e deve ser prioridade - de fazer faculdade, de se formar em

medicina. Como não dá conta de pagar, por ser um curso caro, esse custo tem de ser

assumido pelo governo federal. As universidades federais podem dar mais, podem

abrir mais cursos, só dependem de investimentos do governo.

Chamo, então, a atenção para essas discussões que estão ocorrendo no Brasil e

queria,  mais  uma vez,  dizer  ao  povo mineiro,  ao  povo da nossa região  de  Sete

Lagoas,  da  região  central  e  entorno,  muito  obrigado.  Fomos  até  lá,  coletamos

assinaturas, pedimos que o povo apusesse a assinatura no programa Assine+Saúde

para  que  pudéssemos  levar  quase  2  milhões  de  assinaturas  à  Câmara  dos

Deputados. Agradeço a todos, às enfermeiras, aos agentes de saúde, que foram a

cada  casa  coletar  assinaturas.  Tenham  certeza  de  que  vai  valer  a  pena.  Vamos

continuar pressionando o governo federal para que aprove o investimento de 10% na

saúde, que faça a sua parte. Até agora o que estamos vendo é o Estado investindo

12% e os municípios cada vez mais sobrecarregados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação  da  Mensagem  nº  485/2013  à  Mensagem  nº  416/2013,  ambas  do

governador do Estado, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 27 de agosto de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

seja o Projeto de Lei nº 4.096/2013 desanexado do Projeto de Lei nº 2.710/2011,

ambos do deputado Doutor Wilson Batista. Sendo assim, a presidência encaminha o

Projeto de Lei nº 4.096/2013 às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

Mesa da Assembleia, 27 de agosto de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência,  tendo em vista a aprovação do Projeto de Lei  nº  2.093/2011,  do

deputado Rogério Correia, determina o arquivamento, por perda de objeto, do Projeto

de Lei nº 1.336/2011, da deputada Ana Maria Resende, nos termos do inciso IV do

art. 180 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 27 de agosto de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a
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anexação do Projeto  de  Lei  nº  1.319/2011,  da  deputada Ana Maria  Resende,  ao

Projeto de Lei nº 65/2011, do deputado Fred Costa, por guardarem semelhança entre

si.

Mesa da Assembleia, 27 de agosto de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência  reforma  despacho  anterior  e  determina  que  o  Projeto  de  Lei  nº

4.350/2013, do deputado Cabo Júlio, passe a tramitar nos termos do art. 193, c/c o

art. 102, do Regimento Interno, em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a

distribuição  às  Comissões  de  Justiça,  de  Administração  Pública  e  de  Segurança

Pública e os demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 27 de agosto de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação dos Projetos de Lei nºs 2.940/2012 e 4.187/2013, dos deputados João Vítor

Xavier  e Sargento Rodrigues,  respectivamente,  ao Projeto de Lei  nº  538/2011,  do

deputado Alencar da Silveira Jr., por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 27 de agosto de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina a

desanexação dos Projetos de Lei nºs 533/2011, do deputado Sargento Rodrigues, e

3.508/2012, do deputado Anselmo José Domingos, respectivamente, dos Projetos de

Lei  nºs 398/2011,  do deputado Alencar  da Silveira Jr.,  e  1.263/2011, do deputado

Leonardo Moreira.  Sendo assim,  a presidência encaminha os Projetos de Lei  nºs

533/2011 e 3.508/2012 às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer, nos

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

Mesa da Assembleia, 27 de agosto de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.
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Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que a eleição para o cargo de l°-vice-presidente

da Mesa da Assembleia dar-se-á em reunião extraordinária a ser realizada hoje, dia

27 de agosto, às 20 horas. O registro de candidaturas poderá ser feito até duas horas

antes  da  reunião,  portanto,  até  às  18  horas  de  hoje,  no  setor  de  protocolo  de

proposições, na Gerência-Geral de Apoio ao Plenário.

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 5.375 a 5.377, 5.396 a

5.400, 5.407, 5.409, 5.410, 5.413, 5.414 e 5.435/2013, da Comissão de Segurança

Pública, 5.379 e 5.395/2013, da Comissão de Assuntos Municipais, 5.378, 5.380 a

5.394, 5.403, 5.406, 5.412, 5.415, 5.416, 5.419, 5.422, 5.424, 5.428 e 5.434/2013, da

Comissão de Direitos Humanos, e 5.401, 5.402, 5.404, 5.405, 5.408, 5.411, 5.417,

5.418,  5.420,  5.421,  5.423,  5.425  a  5.427  e  5.429  a  5.433,  da  Comissão  de

Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Educação  -  aprovação,  na  19ª  Reunião

Extraordinária, em 13/8/2013, dos Projetos de Lei nºs 3.654/2012, do deputado André

Quintão, e 4.177 e 4.178/2013, do governador do Estado; de Direitos Humanos (2) -

aprovação,  na  20ª  Reunião  Ordinária,  em  14/8/2013,  dos  Requerimentos  nºs

5.191/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  e  5.205/2013,  do  deputado  Celinho  do

Sinttrocel; e aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 21/8/2013, do Requerimento nº

5.299/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de  Combate  ao  Crack  -

aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 14/8/2013, do Requerimento nº 5.142/2013,

da  deputada  Liza  Prado;  de  Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  12ª  Reunião

Ordinária,  em 14/8/2013,  dos Projetos  de Lei  nºs  4.021/2013,  do deputado Dilzon

Melo, 4.054/2013, do deputado Sargento Rodrigues, 4.087/2013, do deputado Braulio

Braz, 4.099/2013, do deputado Anselmo José Domingos, e 4.191/2013, do deputado

Rogério Correia,  e dos Requerimentos nºs  5.002 e 5.295/2013,  da deputada Liza

Prado,  5.221/2013,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  5.229/2013,  do  deputado
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Antônio  Carlos  Arantes,  e  5.234/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira;  Esporte  -

aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em  13/8/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

4.139/2013,  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  4.196/2013,  do  deputado  Bosco,  e

4.216/2013,  do  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  e  dos  Requerimentos  nºs

5.238/2013,  do  deputado Mário  Henrique Caixa,  e  5.267/2013,  do deputado Célio

Moreira;  de  Turismo  -  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  13/8/2013,  dos

Requerimentos nºs 5.187/2013, do deputado Paulo Lamac, 5.224 e 5.228/2013, da

deputada Liza Prado, 5.230/2013, do deputado Duarte Bechir, e 5.207, 5.208, 5.232,

5.233, 5.261 e 5.275/2013, do deputado Ivair Nogueira; de Saúde - aprovação, na 15ª

Reunião Ordinária, em 21/8/2013, dos Projetos de Lei nºs 2.392/2011, do deputado

Dilzon  Melo,  3.835/2013,  do  deputado  Duilio  de  Castro,  3.854/2013,  do  deputado

Deiró  Marra,  3.931/2013,  do  deputado  Inácio  Franco,  e  4.121/2013,  do  deputado

Anselmo José Domingos, e dos Requerimentos nºs 5.278/2013, do deputado Jayro

Lessa, e 5.289/2013, do deputado Carlos Mosconi; de Cultura - aprovação, na 13ª

Reunião Ordinária, em 21/8/2013, dos Requerimentos nºs 5.132, 5.133 e 5.141/2013,

do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  5.135/2013,  do  deputado  Anselmo  José

Domingos, 5.184/2013, do deputado Bosco, 5.209/2013, do deputado Luiz Henrique,

5.219/2013, da deputada Liza Prado, 5.263/2013, do deputado Sávio Souza Cruz, e

5.304/2013, do deputado Ivair Nogueira; de Segurança Pública (3) - aprovação, na

14ª  Reunião Extraordinária,  em 21/8/2013, dos Requerimentos nºs 5.276/2013, do

deputado Cabo Júlio, 5.280 e 5.281/2013, do deputado Sargento Rodrigues, 5.288 e

5.290/2013, do deputado Cabo Júlio, e 5.294/2013, do deputado Sargento Rodrigues;

aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 13/8/2013, dos Requerimentos nºs 5.185,

5.186, 5.201, 5.210, 5.262, 5.265, 5.266 e 5.268/2013, do deputado Cabo Júlio, 5.223

e  5.225/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  5.217,  5.218,  5.235  e  5.236/2013,  do

deputado  Sargento  Rodrigues,  e  5.270/2013,  do  deputado  Carlos  Henrique;  e

aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 27/8/2013, dos Requerimentos nºs 5.316 a

5.324/2013,  do  Deputado  Cabo  Júlio,  e  5.325/2013,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues; de Administração Pública (2) - aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária,

em 21/8/2013, dos Requerimentos nºs 5.204/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel,

5.237/2013,  do  deputado  Duarte  Bechir,  5.264/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  e
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5.279/2013,  do  deputado  Sargento  Rodrigues;  e  aprovação,  na  8ª  Reunião

Extraordinária, em 22/8/2013, do Projeto de Lei nº 4.088/2013, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva; do Trabalho - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 21/8/2013, dos

Projetos de Lei nºs 3.013/2012, do deputado Célio Moreira, 3.771/2013, do deputado

Fred Costa, 4.122 com a Emenda nº 1 e 4.228/2013, da deputada Rosângela Reis,

4.232/2013, do deputado Fred Costa, 4.236/2013, do deputado Rômulo Veneroso,

4.242/2013,  do  deputado Duilio  de  Castro,  e 4.248/2013,  da  deputada Rosângela

Reis, e dos Requerimentos nºs 5.296 e 5.298/2013, da Comissão de Participação

Popular;  da  Pessoa  com  Deficiência  - aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em

22/8/2013,  dos  Requerimentos  nºs  5.143,  5.213,  5.214,  5.226  e  5.227/2013,  da

Deputada  Liza  Prado,  e  5.301/2013,  do  deputado  Célio  Moreira;  de  Transporte  -

aprovação,  na 13ª  Reunião Extraordinária,  em 22/8/2013, dos Projetos  de Lei  nºs

3.980/2013, do deputado Zé Maia, e 3.981/2013, do deputado Paulo Guedes, com a

Emenda  nº  1,  e  dos  Requerimentos  nºs  5.134/2013,  do  deputado  Celinho  do

Sinttrocel, 5.136 e 5.137/2013, do deputado Anselmo José Domingos, 5.140/2013, do

deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  5.150/2013,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

5.211/2013, do deputado Antonio Lerin, 5.292/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva,

5.302/2013, do deputado Glaycon Franco, 5.305/2013, do deputado Antônio Carlos

Arantes,  e 5.306 a 5.309/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel;  e de Assuntos

Municipais - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 13/8/2013, dos Requerimentos

nºs 5.188 a 5.190 e 5.271 a 5.274/2013, do deputado Ivair Nogueira, 5.216/2013, da

deputada Liza  Prado,  e  5.231  e  5.269/2013,  do deputado Fábio  Cherem (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimento do deputado Bonifácio Mourão em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  3.622/2012  (Arquive-se  o

projeto.); nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do

Deputado Duarte Bechir em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei

nº  904/2011;  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimentos  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  outros  em  que  solicitam  a
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convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a  Associação  Comercial,

Industrial,  Agropecuária e de Serviços de Betim  - Aciabe  - pelos 30 anos de sua

fundação, dos deputados Arlen Santiago e outros em que solicitam a convocação de

reunião  especial  para  homenagear  o  Centro  de  Quimioterapia  Antiblástica  e

Imunoterapia - CQAI - pelos 40 anos de sua fundação, Rogério Correia e outros em

que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Central Única

dos Trabalhadores  - CUT  - pelos 30 anos de sua fundação, e Fabiano Tolentino e

outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a

maçonaria pela comemoração, em 20 de agosto, do Dia do Maçom; e do deputado

Juninho Araújo e da deputada Liza Prado e outros em que solicitam a convocação de

reunião especial para comemorar o Dia do Maçom.

O presidente - Requerimento do deputado Doutor Wilson Batista em que solicita a

desanexação do Projeto de Lei nº 4.096/2013 do Projeto de Lei nº 2.710/2011, ambos

de  sua  autoria.  A  presidência  determina  o  arquivamento  do  requerimento  de

conformidade com o inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

O presidente  - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita

sejam  encaminhados  ao  presidente  da  54ª  Subseção  da  OAB-MG,  ao  diretor

executivo da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados  - Apac  - e ao

presidente  da  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados,  todos  do

Município de Manhuaçu, as notas taquigráficas da 34ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão,  realizada  em  9/7/2013,  e  pedido  de  providências  para  apuração  das

denúncias sobre o presídio e a Apac desse Município apresentadas nessa reunião.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento dos  deputados  Alencar  da  Silveira  Jr.  e  Célio  Moreira  em  que

solicitam a constituição de comissão especial para, no prazo de 60 dias, prorrogável

por  igual  período,  proceder  a  estudo sobre  a  Justiça  Militar  Estadual,  abordando

temas  como  organização,  competência,  recursos  humanos,  volume  de  trabalho,

remuneração,  eficiência,  papel  social,  impacto  de  suas  ações  e  necessidade  ou

conveniência de sua manutenção.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os
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deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.

Cumpra-se.

Requerimento da  deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  ao  presidente  do  INSS

informações sobre o Processo Administrativo nº 31/509.007.569-3, que constatou a

inexistência de incapacidade para o trabalho ou a inexistência de deficiência com

DCB - data da cessação do benefício - do Sr. Sebastião José da Silva. Em votação, o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

O deputado Ulysses Gomes - Peço verificação, presidente.

O presidente  - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

Questão de Ordem

O deputado João Leite - Sr. Presidente, vários postos não funcionam. Solicito a V.

Exa. que torne sem efeito essa votação para que haja orientação da parte técnica.

O presidente  - A presidência, atendendo o requerimento do deputado João Leite,

torna sem efeito a verificação de votação.

Suspensão da Reunião

O  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 presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

O deputado Ulysses Gomes - Gostaria de retirar o pedido de verificação.

O presidente - É regimental. Com a retirada do pedido de verificação de votação do

deputado Ulysses Gomes, está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento da

deputada Liza Prado.
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2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - A presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,

mas que há para a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 30/2012, do governador

do Estado, que altera a Lei Complementar nº 54, de 13/12/1999, que dispõe sobre a

organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá

outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina

pela  aprovação  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 30/2012

Altera a Lei Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a

organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá

outras providências.

Art. 1º - O § 5º do art. 15 da Lei Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 1999,

passa a vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte §

6°:

“Art. 15 - (…)

§ 5º - Os cargos de Chefe de Seção do Estado-Maior são privativos de Tenentes-

Coronéis, com atribuições definidas em regulamento próprio.

§ 6º -  0 cargo de Subchefe do Estado-Maior é privativo de Coronel da ativa do

QOBM, com atribuições definidas em regulamento próprio.".

Art. 2° - O caput do art. 20 da Lei Complementar n° 54, de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art.  20  -  Ficam  criados  seis  Comandos  Operacionais  de  Bombeiros,  cujas

localidades serão definidas em regulamento.”.

Art. 3° - O art. 22 da Lei Complementar n° 54, de 1999, passa a vigorar com a
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seguinte redação:

"Art. 22 - A Academia de Bombeiros Militar - ABM - é unidade responsável pela

formação, pelo aperfeiçoamento e pela especialização de Bombeiros.".

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

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do governador do

Estado,  que  recebeu o  nº  1,  e  que  foi  encaminhado  por  meio  da  Mensagem  nº

492/2013, publicada em 3/8/2013, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno, encaminha o substitutivo com o projeto à Comissão de Segurança Pública

para parecer.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.107/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Presidente, menciono aqui, mais uma vez, o

problema sério da BR-040, da saída dessa rodovia quando chega à Via Expressa.

Mais uma vez, faço uma sugestão ao Prefeito de Belo Horizonte, Sr. Márcio Lacerda.

Está na hora de pensarmos que temos de agilizar a saída do anel rodoviário na BR-

040. Quem chega, Sr. Presidente, de Sete Lagoas e de todas as cidades que vêm

pela BR-040 ou quem vai fazer compra no Ceasa enfrenta grande dificuldade para

entrar  em Belo  Horizonte.  Primeiramente,  temos  de resolver  o  problema daquele

trevo. Ficamos ali nada mais nada menos que 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1

hora, para tentar adentrar em Belo Horizonte. Para percorrer 1km, é necessário 1

hora. O prefeito tem o comando da BHTrans. Sei que o anel rodoviário não é a única

responsabilidade do prefeito, mas é a entrada de Belo Horizonte, que tende a afunilar.

Temos de resolver o problema do trânsito na rodovia de saída da BR-040 até a Via

Expressa. Foram feitas algumas circunferências que estão atrapalhando o trânsito,

que precisa fluir  ali,  Sr.  Presidente.  Há também o excesso de farol,  o excesso de

sinal. Cabe ao prefeito solicitar um estudo, com urgência, à BHTrans para atender os

moradores dos bairros da entrada de Belo Horizonte e também aqueles que chegam
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de fora e hoje enfrentam dificuldades. Obrigado, presidente.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 28, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais 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 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento -  Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia):

Eleição para o cargo de 1º-vice-presidente da Mesa da Assembleia - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - 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 -  Antônio Genaro -  Antonio Lerin -  Arlen

Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Carlos  Henrique  -  Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro -  Maria Tereza Lara  -  Mário Henrique Caixa -  Neilando Pimenta  -  Paulo

Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h10min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte  da  reunião,  com a eleição para  o cargo de 1º-vice-presidente  da  Mesa da

Assembleia, em virtude do falecimento do deputado José Henrique, nos termos do

art. 11 do Regimento Interno.

Eleição para o Cargo de 1º-Vice-Presidente da Mesa da Assembleia

O presidente  -  A presidência  informa ao plenário  que,  em conformidade com o

inciso I do art. 9º do Regimento Interno, encerrou-se às 18 horas de hoje o prazo para

registro  de  candidatos  à  eleição  para  o  cargo  de  vice-presidente  da  Mesa  da

Assembleia. Com a palavra, o 1º-secretário, para que proceda à apresentação das

candidaturas registradas.

O 1º-secretário (deputado Dilzon Melo) - Até às 18 horas de hoje foi registrada a

candidatura do deputado Ivair Nogueira para o cargo de 1º-vice-presidente da Mesa

da Assembleia.

O presidente - A presidência, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83 do

Regimento  Interno,  esclarece  que,  em  virtude  da  promulgação  da  Emenda  à

Constituição nº  91,  de 17/7/2013,  a eleição será realizada por  voto aberto e, nos

termos do art. 55 da Constituição do Estado, c/c o inciso XII do art. 9º do Regimento

Interno, será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos, presente a maioria

dos membros da Assembleia.

Vem à Mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que solicita que a

votação seja feita pelo processo nominal. Em votação, o requerimento. As deputadas
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e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado.

A  presidência  vai  submeter  a  matéria  à  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade  com  o  art.  259,  caput,  do  Regimento  Interno.  As  deputadas  e  os

deputados responderão "sim" para aprovar o nome do deputado Ivair Nogueira para o

cargo  de 1º-vice-presidente  da  Mesa da Assembleia,  “não”  para  rejeitá-lo  ou  em

branco, se assim o desejarem. 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 nome do deputado Ivair Nogueira.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen

Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Carlos  Henrique  -  Carlos

Mosconi  -  Carlos Pimenta -  Célio Moreira -  Dilzon Melo -  Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares

- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Neider Moreira -

Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

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

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto é no Ivair também.

O deputado Zé Maia - Sr. Presidente, gostaria que computasse o meu voto em favor

do deputado Ivair Nogueira.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto. Voto “sim”.

O  presidente  -  Estão  computados.  A  presidência  solicita  ao  1º-secretário  que

proceda à anotação dos votos no boletim de apuração.

- Procede-se à redação do boletim de apuração.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  62  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto,  aprovado  o  nome do  deputado  Ivair  Nogueira  para  o  cargo de  1º-vice-

presidente da Mesa da Assembleia.

Proclamo eleito e declaro empossado o deputado Ivair Nogueira para o cargo de 1º-

vice-presidente da Mesa da Assembleia.

A presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 78 do Regimento Interno,

o deputado Ivair Nogueira deixa de fazer parte de comissão permanente, especial ou

de inquérito desta Casa.

Encerramento

O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 28,

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.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 27/8/2013, as seguintes comunicações:

Do  deputado  Arlen  Santiago  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Arthur  Luiz

Ferreira, ocorrido em 23/8/2013, em Juiz de Fora. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. João Augusto

de Souza Borges, ocorrido em 17/8/2013, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2013

ATA

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/8/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  504,  505,  506,  507,  508,  509,  510,  511,  512 e

513/2013  (encaminhando  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.427,  4.428  e  4.429/2013,

expedientes com a exposição de motivos da Secretaria  de Estado da Fazenda a

respeito  da concessão do regime especial  de  tributação em matéria  de  ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico dos setores de fabricação de uniformes

profissionais,  de  pesquisa  e  desenvolvimento  de  produtos  e  processos  de  alta

tecnologia, de fabricação de equipamentos de proteção individual, inclusive calçados

de segurança, de indústria  de medicamentos e de indústrias  de equipamentos de

proteção individual, inclusive calçados de segurança, emenda ao Projeto de Lei nº

3.874/2013 e a Indicação nº 83/2013, respectivamente), do governador do Estado  -

Ofícios nºs 27 e 28/2013, do governador do Estado - Ofício - Registro de presença -

2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs

4.430 a 4.437/2013  - Requerimentos nºs 5.437 a 5.443/2013  - Oradores Inscritos:

Discursos dos deputados Juninho Araújo, Vanderlei Miranda, Deiró Marra e Bonifácio

Mourão  - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições  - Questões de

ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

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 - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
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Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

- Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

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

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  - Às 14 horas, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Bosco,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura  da  ata  da  reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 504/2013*

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que dispõe sobre a organização e as atribuições do

Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais - CES-MG.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 198, inciso III, prevê a

participação  da  comunidade  nas  ações  e  serviços  públicos  de  saúde.  No

cumprimento da norma constitucional,  a participação da comunidade no Conselho

Estadual  de  Saúde  torna-se  relevante,  pois  compete  a  este  órgão  atuar  na
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formulação da estratégia e no controle da execução da Política Estadual de Saúde,

nos  aspectos  econômicos  e  financeiros,  bem  como  na  fixação  das  diretrizes

determinantes  e  condicionantes  da  política  de  saúde,  e  cujas  decisões  são

homologáveis pelo Gestor do Sistema Único de Saúde no Estado.

Neste sentido, a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional

de Saúde, em consonância com a Lei federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,

estabelece que a instituição dos Conselhos de Saúde, no âmbito de cada ente da

Federação, seja feita por lei específica, observadas as normas gerais nacionais.

Resta claro, portanto, que o projeto de lei que ora se encaminha tem por objetivo

cumprir as determinações constitucionais e legais sobre o tema, de modo a aprimorar

o processo de gestão democrática da saúde pública no Estado.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.427/2013

Dispõe sobre a organização e  as  atribuições do Conselho Estadual de Saúde de

Minas Gerais.

Art.  1º  -  O Conselho Estadual  de Saúde de Minas Gerais -  CES-MG - é órgão

colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos

da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e da Lei Federal nº 8.142, de 28

de dezembro de 1990, integrante da área de competência da Secretaria de Estado de

Saúde - SES, nos termos do art. 224 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011.

Art. 2º - Ao CES-MG compete:

I - atuar na formulação da estratégia e no controle da execução da Política Estadual

de Saúde, nos aspectos econômicos e financeiros, bem como nos determinantes e

condicionantes de saúde, cujas decisões serão homologadas pelo Gestor do SUS no

Estado;

II - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Estadual de

Saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços;
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III  -  acompanhar  e  fiscalizar  a  movimentação dos  recursos  financeiros  do  SUS

depositados em conta especial do Fundo Estadual de Saúde;

IV - propor critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais, bem

como a organização hierárquica estabelecida no Plano Diretor de Regionalização;

V  -  acompanhar  o  processo  de desenvolvimento  e  de  incorporação  científica  e

tecnológica na área de saúde;

VI -  articular-se com os órgãos de fomento da educação,  como a Secretaria  de

Estado de Educação e  as  instituições de ensino  superior,  na  busca de subsídios

relacionados à caracterização das necessidades sociais e intersetoriais na área de

saúde;

VII - deliberar sobre as políticas públicas de saúde no âmbito do SUS em Minas

Gerais,  bem  como  sobre  todas  as  políticas  que  impactam  os  determinantes  e

condicionantes  da  saúde  da  população,  entendendo  saúde  como  um  processo

biopsicossocial;

VIII - deliberar sobre a remuneração de serviços, observados os critérios, valores e

parâmetros de cobertura assistencial estabelecidos pela direção nacional do SUS; e

IX - deliberar sobre os instrumentos de planejamento do SUS elaborados pela SES,

dentro dos prazos estabelecidos no regimento.

Art.  3º  -  O  CES-MG é  composto  por  cinquenta  e  dois  membros  titulares,  com

respectivos suplentes, indicados entre órgãos e entidades representantes de usuários

do SUS, de órgãos do Governo, de prestadores de serviços e de profissionais da área

de saúde, de forma paritária e respeitada a seguinte distribuição por segmento:

I - vinte e cinco por cento de representação de governo e prestadores de serviços

de saúde no SUS;

II  -  vinte  e  cinco  por  cento  de  entidades  representativas  dos  trabalhadores  e

profissionais da área de saúde; e

III - cinquenta por cento de entidades e movimentos representativos de usuários do

SUS.

§ 1º - A representação por segmento deve ser distinta e autônoma em relação aos

demais segmentos que compõem o Conselho.

§  2º  -  As  entidades  que  compuserem  o  CES-MG  deverão  ser  constituídas,
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registradas  e  ter  participação  na  área  da  saúde,  exceto  as  que  representam  o

segmento dos usuários.

§ 3º - O CES-MG será composto por representantes indicados pelos órgãos e pelas

entidades integrantes de cada segmento, conforme estabelecido por decreto.

§ 4º - A definição e exclusão de órgãos e entidades, bem como a indicação dos

seus representantes, serão regulamentadas por decreto.

§ 5º - A ocupação de funções na área da saúde por membro indicado por órgão ou

entidade que interfira na autonomia representativa deve ser avaliada como possível

impedimento  para  a  representação  nos  segmentos  de  usuário  do  SUS  e  de

trabalhadores.

Art.  4º - Os membros do CES-MG serão nomeados pelo Secretário Estadual de

Saúde  de  Minas  Gerais  mediante  indicação  formal  dos  respectivos  órgãos  e

entidades cujos representantes compõem o referido Conselho.

§ 1º - As entidades que compõem o CES-MG deverão, obrigatoriamente, comprovar

seu  funcionamento,  com  a  apresentação  do  respectivo  Estatuto  registrado  em

Cartório de Ofício e da Ata de Composição da Diretoria, devidamente atualizada, no

ato de nomeação dos seus respectivos membros e sempre que solicitado pelo CES-

MG.

§ 2º - A duração do mandato dos membros do CES-MG é de três anos, permitida

apenas  uma  recondução  consecutiva,  podendo  ser  renovado  a  critério  dos

respectivos órgãos e entidades que compõe o referido Conselho.

§  3º  -  Somente  poderão representar  o  segmento  de  usuários  do  SUS pessoas

naturais que não tenham vínculo profissional ou sindical com a área de saúde.

§  4º  -  Somente  poderão  representar  o  segmento  dos  trabalhadores  do  SUS

pessoas naturais que não ocupem cargo de direção ou de confiança em qualquer

esfera de governo.

Art.  5º  -  O  CES-MG será  dirigido  administrativamente  por  uma Mesa  Diretora,

composta pelo Secretário de Estado de Saúde e por oito membros eleitos de forma

paritária  aos  segmentos  que  compõem  o  plenário  do  CES-MG,  nos  termos  do

Regimento Interno do referido Conselho.

Parágrafo único - Os mandatos dos membros da Mesa Diretora do CES-MG terão
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duração de três anos.

Art. 6º - A participação nas atividades do CES-MG é considerada serviço público

relevante, vedada a remuneração, a qualquer título, de seus integrantes e eventuais

convidados.

§ 1º - As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos membros

do  CES-MG,  abrangendo  o  deslocamento  do  membro  que  resida  no  interior  do

Estado para realização das suas atividades em Belo Horizonte ou em outro Município

diverso  da  sua residência,  serão custeadas pela SES,  nos  termos do Decreto nº

45.618, de 9 de junho de 2011, ou outro que venha a substituí-lo.

§  2º  -  Considera-se  deslocamento  eventual  qualquer  deslocamento  gerado  em

função do exercício das atividades inerentes às atribuições do conselheiro em razão

de  sua  atuação  de  relevante  interesse  público,  devendo  as  mesmas  serem

comprovadas e justificadas.

Art. 7º - Consideram-se colaboradoras do CES-MG as Universidades, Fundações

de  Pesquisa  e  Ensino  e  entidades  legalmente  constituídas,  representativas  de

profissionais e usuários dos serviços de saúde.

Art.  8º  -  O  CES-MG  reunir-se-á,  ordinariamente,  uma  vez  por  mês  e,

extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente do Conselho, pelo Gestor do

SUS no Estado ou a requerimento da maioria de seus membros.

§ 1º - As sessões plenárias do CES-MG instalar-se-ão, em primeira chamada, com

presença da maioria dos seus membros e, na ausência da maioria dos membros, a

plenária  instalar-se-á  meia  hora  após  a  primeira  chamada,  com  os  membros

presentes.

§  2º  -  As  decisões  do  CES-MG serão  deliberadas  pela  maioria  dos  votos  dos

presentes.

§ 3º - Cada membro terá direito a um voto.

§ 4º - A Mesa Diretora do CES-MG tem a prerrogativa de deliberar ad referendum

do Plenário, quando o assunto for de relevância para a preservação da política de

saúde  pública,  devendo  o  assunto  deliberado  ser  pautado  na  primeira  reunião

subsequente  do  Conselho,  para  apreciação  e  manutenção,  ou  não,  da  decisão

emanada singularmente.
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§ 5º - As decisões do CES-MG serão formalizadas em deliberações ou resoluções

que  serão  submetidas  à  homologação  do  Gestor  do  SUS  no  Estado,  no  prazo

máximo de trinta dias após o seu efetivo recebimento pelo Secretário de Estado de

Saúde, e publicadas no órgão de imprensa oficial.

§  6°  -  Decorrido  o  prazo  de  trinta  dias  estabelecido  no  §  5º  e  não  havendo

manifestação sobre a homologação da deliberação ou resolução, fica delegada ao

Plenário do CES-MG a competência de publicar a decisão do Conselho, garantindo

que o poder público promova sua efetivação.

Art.  9º  -  O  CES-MG contará  com uma secretaria-executiva  para  o  seu suporte

técnico  e  administrativo,  subordinada  ao  Plenário  de  CES-MG e  coordenada  por

pessoa preparada para a função.

Parágrafo único - A SES disponibilizará as condições de infraestrutura e de recursos

humanos  para  as  atividades  operacionais  do  CES-MG,  com  a  devida  previsão

orçamentária anual.

Art. 10 - A organização e as normas de funcionamento do CES-MG serão definidas

em regimento aprovado pelo Plenário.

Parágrafo único - A aprovação e eventuais alterações do Regimento do CES-MG

acontecerá em reunião convocada especificamente para esse fim, com a notificação

da proposta de alteração enviada com quinze dias de antecedência,  com  quorum

qualificado de dois terços dos seus membros.

Art.  11 -  As demais normas acerca da composição, organização e atribuição do

CES-MG serão estabelecidas por decreto.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 505/2013*

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter, ao
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Município de Lavras, o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão foi doado, pelo Município, ao Estado de Minas

Gerais, em 4 de fevereiro de 2004, para instalação da Cadeia Pública.

Saliento que o imóvel não foi utilizado pelo Estado, pois sua área foi considerada

insuficiente para a construção da Cadeia Pública, o que levou o Município de Lavras

a doar ao Estado outro terreno para aquela finalidade.

Nesses termos, esclareço que a reversão do imóvel é conveniente e oportuna, além

de ter sido solicitada pelo Município de Lavras.

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 4.428/2013

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Lavras o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Lavras o

imóvel com área de 2.0664ha e respectivas benfeitorias, situado no lugar denominado

Mangange, naquele Município, registrado sob o nº 16.722, a fls. 181, do Livro nº 2-X2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lavras.

Art. 2º - 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 506/2013*

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  projeto  de  lei  que  institui  a  Política  de  Saúde

Ocupacional do Servidor Público Civil do Estado, no âmbito da Administração Pública

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

O projeto atende ao disposto no artigo 89 da Lei Complementar n° 64, de  25  de
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março de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos

servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Nesses  termos,  o  projeto  estabelece,  para  os  servidores  públicos  do  Poder

Executivo, as diretrizes da política estadual destinada à redução dos riscos inerentes

ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, e em conformidade

com a Constituição da República Federativa do Brasil, em seus artigos 7°, inciso XXII,

e 39, § 3°.

Por oportuno, faço anexar à presente mensagem a Exposição de Motivos a mim

dirigida  pela  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  para  melhor

compreensão da presente proposta.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antônio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, de janeiro de 2013.

Senhor Governador,

Tenho a honra  de  encaminhar  a Vossa Excelência Projeto  de  Lei  que institui  a

Política  de  Saúde  Ocupacional  do  Servidor  Público,  no  âmbito  da  Administração

Pública direta, autárquica e fundacional.

O projeto ora encaminhado tem como objetivo atender à necessidade da criação de

uma política de saúde do servidor que atenda a função social do trabalho e valorize o

servidor, atuando integralmente na saúde física, psicológica, social e profissional.

A Constituição da República de 1988 prevê, em seu art. 7º, a garantia dos direitos

dos trabalhadores urbanos e rurais. Entre esses aparece, no inciso  XXII,  o direito à

“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,  higiene e

segurança” (BRASIL, 88). O art.  39 do mesmo texto legal define que o inciso em

questão aplica-se também ao servidor público.

No âmbito estadual, em consonância com a referida legislação, a Lei Complementar

64/2002,  em seu art.  89, previu a instituição da política de saúde ocupacional  do

servidor público civil do Estado de Minas Gerais, compreendida como o conjunto de
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normas,  diretrizes  e ações destinado à valorização do servidor,  atenção à saúde,

humanização, melhoria das condições e da organização do processo de trabalho, de

modo a ampliar a autonomia e o protagonismo dos servidores e entender à função

social do trabalho.

Na proposta apresentada é adotada a concepção de “Saúde Ocupacional”, em um

sentido amplo, traduzindo o sistema integrado de ações voltadas para atenção global

à saúde do servidor, descrito nos art. lº e 2°. É importante ressaltar que a construção

de uma política que apresente respostas efetivas em relação à saúde do servidor

demanda uma relação possível e necessária entre as áreas de “saúde e segurança”,

“perícia em saúde” e “assistência à saúde do servidor”.

O art. 3º traz as diretrizes e metas da política apresentada, destacando-se:

a)  A execução  de  um  sistema  de  gestão  transversal  com  diretrizes  centrais  e

implantação descentralizada,  tendo participação e custeio equânime dos órgãos e

entidades.

b)  Previsão  de  se  criar  equipes  transdisciplinares  capacitadas  com  intuito  de

promover  o comprometimento da  Administração Pública  para  melhor  desempenho

global da saúde ocupacional.

c)  Maior  informação  sobre  riscos,  consequências  para  a  saúde  e  medidas

preventivas para evitar o adoecimento e a ocorrência de acidentes de trabalho.

O art. 4º - descreve as competências dos atores envolvidos na implementação da

política. O art. 5° traz os conceitos utilizados para os fins desse Projeto de Lei.

A Administração  Pública  direta,  autárquica  e  fundacional  viabilizará  recursos  e

meios para a execução da presente proposta, conforme previsto no art. 6º.

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  do

projeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa Excelência.

Paulo Sérgio Martins Alves, Secretário de Planejamento e Gestão em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.429/2013

Institui  a  Política  de  Saúde  Ocupacional  do  Servidor  Público,  no  âmbito  da

Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Art.  1º - Fica instituída a Política de Saúde Ocupacional do Servidor Público, no

âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo,
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com a finalidade de promover a valorização do servidor, a melhoria das condições e

da organização do processo de trabalho, a atenção à saúde e humanização, de modo

a ampliar a autonomia e o protagonismo dos servidores e atender à função social do

trabalho.

Parágrafo único - A política de que trata o caput atenderá aos servidores públicos

em efetivo exercício  da Administração Pública  direta,  autárquica  e fundacional  do

Poder Executivo.

Art. 2° - Para os fins desta lei, considera-se:

I  -  saúde  ocupacional  do  servidor:  valor  social  público,  para  o  qual  concorrem

fatores ambientais, sociais, psicológicos, políticos, econômicos e organizacionais, que

se efetiva por meio de atividades destinadas à promoção, à prevenção de doenças e

à segurança dos servidores, assim como à recuperação e reabilitação da saúde dos

servidores;

II - servidor público: os servidores ativos ocupantes de cargos públicos e sujeitos ao

regime estatutário e os servidores contratados por tempo determinado para atender a

necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  de  que  trata  a  Lei  n°

18.185, de 4 de junho de 2009, excluídos os empregados públicos;

III  -  promoção  da  saúde:  as  ações  dirigidas  ao  desenvolvimento  das  melhores

condições  de  saúde  individual  e  coletiva  em  resposta  às  necessidades  sociais,

entendendo-se o direito à saúde e ao trabalho como expressão direta do direito social

à vida em sua plenitude;

IV  -  prevenção  de  doenças:  disposição  prévia  dos  meios  e  conhecimentos

necessários para evitar danos ou agravos à saúde do servidor, em decorrência do

ambiente, dos processos de trabalho e dos hábitos de vida; e

V  -  segurança:  conjunto  de  ações  contínuas  e  sistemáticas  que  possibilitem

antecipar, identificar, reconhecer, mensurar, analisar, mapear, controlar e reduzir ou

eliminar os riscos ocupacionais relacionados aos ambientes e processos de trabalho.

Art. 3º - A Política de Saúde Ocupacional do Servidor Público abrange os seguintes

âmbitos de atuação:

I - saúde e segurança: ações dirigidas à saúde do servidor, por meio da ampliação

do conhecimento da relação saúde, doença e trabalho, com o desenvolvimento de
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práticas  de  gestão,  de  educação  em  saúde  ocupacional  e  de  atitudes  e

comportamentos  que  contribuam  para  a  promoção  da  saúde,  a  prevenção  de

doenças e a segurança no trabalho;

II  - perícia em saúde: ato pericial que visa avaliar o estado de saúde do servidor

para o exercício de suas atividades laborais; e

III  - assistência à saúde do servidor: ações que visem à detecção e ao tratamento

de doenças, assim como à recuperação da saúde do servidor.

Art. 4° - A Política de Saúde Ocupacional do Servidor Público tem como objetivos:

I - desenvolver e executar sistema de gestão transversal, com diretrizes centrais e

implantação descentralizada,  tendo participação e custeio equânime dos órgãos e

entidades;

II  -  implementar  o monitoramento por  meio de indicadores organizacionais  e de

riscos psicossociais e ambientais preditores de agravos à saúde para subsidiar ações

preventivas;

III  -  proporcionar  aos  servidores  públicos  condições  salubres  de  trabalho,

monitoramento dos ambientes e acompanhamento da saúde ocupacional, desde o

início  de  suas  atividades  até  o  seu  desligamento,  visando  reduzir  ou  eliminar  o

impacto dos riscos sobre sua saúde;

IV  -  promover  perícia  em  saúde  de  forma  humanizada,  respeitosa,  criteriosa  e

eficiente;

V - antecipar, identificar, reconhecer, mensurar, analisar, mapear, controlar, reduzir

ou eliminar os riscos ocupacionais;

VI - prevenir doenças, diminuir o adoecimento e reduzir o absenteísmo laboral;

VII - promover a saúde, a recuperação de doenças, a readaptação e a reabilitação

física, psicológica e social do servidor;

VIII  -  fomentar o comprometimento e as ações da Administração Pública direta,

autárquica e fundacional  do Poder Executivo voltadas à melhoria do desempenho

global da saúde ocupacional, por meio de equipes transdisciplinares;

IX  -  orientar  os  servidores  públicos  estaduais  sobre  os  riscos  existentes  no

ambiente de trabalho e suas consequências para a saúde, bem como as medidas

preventivas necessárias para o seu controle ou eliminação;
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X  -  proporcionar  orientação  e  capacitação  para  equipes  transdisciplinares

participantes da Política;

XI - promover educação em saúde ocupacional, visando à participação coletiva dos

atores da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo;

e

XII - integralizar as ações de saúde ocupacional do servidor.

Art.  5º  -  Para  o  cumprimento  dos  objetivos  da  Política  de  que  trata  esta  lei,

compete:

I - ao Poder Executivo garantir a implementação e o desenvolvimento da política de

saúde ocupacional do servidor;

II  -  à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -  SEPLAG - executar  as

atividades  de  normatização,  coordenação,  supervisão,  controle  e  fiscalização

relacionadas à saúde ocupacional do servidor público;

III  - aos demais órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e

fundacional  do  Poder  Executivo  executar  e  operacionalizar  as  ações  de  saúde

ocupacional normatizadas pela SEPLAG e outras ações previstas na legislação.

Art.  6°  -  A  Administração  Pública  direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo viabilizará os meios e recursos necessários para garantir a implantação e o

desenvolvimento da política de saúde ocupacional do servidor.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

“MENSAGEM Nº 507/2013*

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, 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 uniformes
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profissionais.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art.. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

Uniformes Profissionais

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  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2° do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(...)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, se não vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS;

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão; pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os
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conflitos  de  interesses  que   necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa 

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, /ADIMC 1247/PA, reL. .Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em de Jurisp., v. 1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/.1995, p. 28354)  (grifo

nosso.)

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal n° 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou   financeiro-fiscais  ,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V  -  às  prorrogações,  e  às  extensões  das  isenções  vigentes  nesta  data”.  (grifo

nosso.)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada;  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.
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Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado; praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades, para a entrada de produtos mineiros no território daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelo Estado do Mato Grosso do

Sul para as empresas estabelecidas naquela unidade da Federação, instituídos pelo

Decreto n° 12.774,  de  25  cie  julho de  2009,  cujas  vantagens proporcionadas por

aquela unidade da Federação são operacionalizadas, principalmente,  por meio de

concessão de crédito presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta

Unidade da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos  a serem sofridos com a instalação das empresas no Mato

Grosso do Sul em face do benefício fiscal oferecido por este, tais como: perda de

investimento,  arrecadação de impostos estaduais e municipais;  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso

XII,  alínea “g”, da Constituição da República e na Lei Cornplementar n° 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
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capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas fabricantes de uniformes

profissionais que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo, ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer

tempo  pela  unidade  federada  instituidora,  como  frequentemente  ocorre  para  se

burlarem as Ações de Inconstitucionalidade contra ela proposta. Desta forma, a base

legal para a  concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou,  ainda,  publicação de legislação ainda mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1°  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
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medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga, tributária efetiva seja de 2,6% (dois inteiros e seis

décimos por cento), nas vendas dos produtos industrializados.

Conforme previsto no § 6° do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.”

-  À  Comissão  de Fiscaliação Financeira,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 508/2013*

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do §1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, 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 pesquisa e desenvolvimento

de produtos e processos de alta tecnologia.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.
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Pesquisa e Desenvolvimento de produtos e processos de alta tecnologia.

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  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155.

“XII - Cabe a Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”.

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, se não vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e
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ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data” (grifo nosso).

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelos Estados do Rio de Janeiro

para  os  Centros  de  Pesquisa  estabelecidos  naquela  unidade  da  Federação,

instituídos pelo Decreto nº 43.117, de 5 de agosto de 2011.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
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congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta

unidade da Federação, resultado na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro,  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando 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.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de Pesquisa e

Desenvolvimento de produtos e processos de alta tecnologia que comprovadamente

estiverem sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em

Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo, ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o
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benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação,  como também o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados, e

não somente o setor a que pertence, e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer

tempo  pela  unidade  federada  instituidora,  como  frequentemente  ocorre  para  se

burlarem as Ações de Inconstitucionalidade contra ela proposta. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou,  ainda,  publicação de legislação ainda mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os  Regimes  Especiais  de  Tributação  (RET)  até  então  concedidos,  de  forma  a

autorizar  a  dispensa  do  pagamento  do  ICMS  incidente  sobre  a  entrada  das

mercadorias  relacionadas,  sem  similar  concorrencial  produzido  no  Estado,  em

decorrência  de  importação  direta  do  exterior  pelo  estabelecimento,  para  serem

utilizados na atividade de pesquisa.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
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Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 509/2013*

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, 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 equipamentos

de proteção individual, inclusive calçados de segurança.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

Equipamentos de Proteção Individual inclusive Calçados de Segurança.

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  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155.

“XII - Cabe a Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”.
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A citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário
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Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelos Estados de Tocantins e

Rondônia, com base, respectivamente, nas Leis nºs 1.201, de 29 de dezembro de

2000  e  de  1.473,  de  13  de  maio  de  2005,  cujas  vantagens  proporcionadas  por

aquelas unidades da Federação são operacionalizadas, principalmente, por meio de

concessão de crédito presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta

unidade da Federação, resultado na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas nos referidos

Estados  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos
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gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando 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.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de fabricação de

Equipamentos  de  Proteção  Individual,  inclusive  calçados  de  segurança, que

comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou

impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por

outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo, ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence, e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.
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Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer

tempo  pela  unidade  federada  instituidora,  como  frequentemente  ocorre  para  se

burlarem as Ações de Inconstitucionalidade contra ela proposta. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou,  ainda,  publicação de legislação ainda mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que:

- nas vendas dos produtos industrializados neste Estado: a carga tributária efetiva

seja de 3% (três por cento);

- nas vendas de mercadorias importadas diretamente pelo estabelecimento e nas

vendas das mercadorias adquiridas e/ou recebidas de contribuintes estabelecidos em

outras  unidades  da  Federação:  a)  em  operações  interestaduais  destinadas  a

contribuintes, sujeitas à alíquota de 4%, crédito presumido de 2,5% (dois inteiros e

cinco  décimos  por  cento)  sobre  o  valor  da  operação;  b)  em  operações  internas

destinadas à contribuintes, crédito presumido de 5% (cinco por cento) sobre o valor

da operação, para as mercadorias tributadas pela alíquota de 25% (vinte e cinco por

cento);  e  4%  (quatro  por  cento)  sobre  o  valor  da  operação,  para  as  demais

mercadorias tributadas com alíquotas inferiores a 25% (vinte e cinco por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INCLUSIVE CALÇADOS DE

SEGURANÇA

* - O quadro contendo o ano de concessão, o mês de referência, o número do RET

e  do  PTA,  além  de  outras  informações  do  setor  de  Equipamentos  de  Proteção

Individual, inclusive Calçados de Segurança, foi publicado no Diário do Legislativo, de

30.8.2013.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 510/2013*

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, 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 indústria de medicamentos.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei 6.763/75, com

a redação dada pelo Art. 4º da Lei 19.979/2011

Medicamentos.

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  benefícios fiscais
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irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155.

“XII - Cabe a Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”.

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,
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ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos  32-A  a  32-I,  da  Lei  nº  6.763,75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados  segmentos  econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime

especial concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de

Minas Gerais.

“Art.  32-A.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  conceder  crédito  presumido  do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
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na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração  pública,  suas  fundações  e  autarquias,  dos  produtos  recebidos  o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos
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relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS.

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;
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II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de pão

do dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão  do  dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32 D  - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
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previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

dese produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto.

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o

art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critérios distintos do que decorreria do disposto no art. 13,

para fins de determinação da base de cálculo do imposto;
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II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por

cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de

quaisquer outros critérios.

§ 1º - O regime especial a que se refere o caput:

I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;

II  -  poderá estabelecer valores ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício

financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  interior  ao  valor  médio

recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a

proporcionalidade em relação as oscilações nos volumes quantitativos das operações

realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte

beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores;  promova

nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores a data de sua

vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no

regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do

imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,

acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em

parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração

compreendidos nos cinco anos anteriores a data de vigência do regime especial para

os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada

ou não a sua cobrança relativo as transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito

ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências

interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime

especial.
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§ 4º - O recolhimento a que se refere o inciso II do § 2º , inclusive em relação as

hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º.

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;

II - não implica, por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em

relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa

do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do

regime especial.

§ 5º - O regime especial a que se refere o caput poderá prever o diferimento do

imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo

imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os

créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de

serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro

definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do

débito no respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  caput  não  se  aplica  aos  créditos  presumidos

previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - CONFAZ - que expressamente autorize sua manutenção.”

Salientamos que a Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei:

“Art.  8º - Ficam convalidadas as medidas de incentivo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei nº 6.763, de 1975;

II - nos § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000.”

Importante salientar que, apesar de constantes da legislação mineira, as medidas
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em comento serão concedidas mediante regime especial, de forma individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme o produto e o segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes  termos,  foram  concedidos  regimes  especiais  às  Indústrias  de

medicamentos, signatárias de Protocolos de Intenções, que somam R$3 milhões de

reais em investimentos, 85 empregos diretos e 285 indiretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:

- Crédito presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 3,0% (três por

cento) para o ICMS devido nas vendas dos produtos industrializados relacionados no

Protocolo de Intenções, desde que o conteúdo de importação seja menor ou igual a

40% (quarenta por cento).

Para  os  produtos  industrializados  com conteúdo  de importação superior  a  40%

(quarenta por cento), o crédito presumido será:

I  -  de  5% (cinco inteiros  por  cento)  sobre o valor  da operação,  nas saídas em

operações internas;

II - de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da operação, nas

saídas em operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento).

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima pode ser estendido a

todo  o  setor,  mas  desde  que  as  empresas  beneficiadas  sejam  signatárias  de

Protocolo de Intenções em que se comprometem a realizar investimentos e gerar

empregos no Estado de Minas Gerais.  Desta forma,  o regime especial  concedido

obedecerá ao disposto no Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A
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definição da graduação da alíquota se deu considerando o benefício oferecido por

outros Estados da Federação e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei nº 6.763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais

concedidos no 1º trimestre de 2013.

Vanessa Terezinha D Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

MEDICAMENTOS

*  -  O  quadro  contendo  o  mês  de  referência,  o  número  do  PTA,  o  tratamento

tributário, além de outras informações do setor de Medicamentos, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 511/2013*

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa,  nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, 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 equipamentos

de proteção individual, inclusive calçados de segurança.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da lei 6.763/75, com a

redação dada pelo Art. 4º da lei 19.979/2011.

Equipamentos de proteção individual inclusive calçados de segurança.

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  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de convênio  para  a

concessão de benefícios fiscais; se não vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso.)



1136
____________________________________________________________________________

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-  fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.
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Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos  32-A  a  32-I,  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados  segmentos  econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime

especial concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de

Minas Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração  pública,  suas  fundações  e  autarquias,  dos  produtos  recebidos  o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto
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debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X -Revogado pelo art.  10 e vigência estabelecida pelo art.  11,  ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da

Nomenclatura  Comum  do  Mercosul  -NCM  -,  produzidas  no  Estado  no  Estado  e

destinadas à prestação de serviço de transporte ferroviário,  de valor equivalente a

100% (cem por cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a
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3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS.

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arrroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

pão-do-dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão-do-dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.
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Art. 32 D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -ECF

-ou Processamento Eletrônico de Dados -PED -e a inexistência de débitos com a

Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

dese produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da
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mercadoria for isenta do imposto.

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o

art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critérios distintos do que decorreria do disposto no art. 13,

para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por

cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de

quaisquer outros critérios.

§ 1º - O regime especial a que se refere o caput:

I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;

II  -  poderá estabelecer valores ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício

financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio

recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a

proporcionalidade em relação às oscilações nos volumes quantitativos das operações

realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte

beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova

nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores à data de sua

vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no

regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do

imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  do  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,

acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em

parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;
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III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração

compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para

os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada

ou não a sua cobrança, relativo às transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito

ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências

interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime

especial.

§ 4º - O recolhimento a que se refere o inciso II do § 2º, inclusive em relação às

hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º.

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;

II - não implica, por parte do contribuinte:

a) a confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em

relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa

do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do

regime especial.

§ 5º - O regime especial a que se refere o  caput poderá prever o diferimento do

imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo

imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os

créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de

serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro

definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do

débito no respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  caput não  se  aplica  aos  créditos  presumidos

previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - que expressamente autorize sua manutenção.

Salientamos que a Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da
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publicação da Lei.

“Art.  8º - Ficam convalidadas as medidas de incentivo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei nº 6.763, de 1975;

II - no § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000.”

Importante é salientar que, apesar de constante da legislação mineira, as medidas

em comento serão concedidas mediante regime especial, de forma individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme o produto e o segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação,  como também: o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados, e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes termos,foram concedidos regimes especiais às Indústrias de equipamentos

de proteção individual, inclusive calçados de segurança, signatárias de Protocolos de

Intenções,  que  somam  R$1,5  milhões  de  reais  em investimentos,  130  empregos

diretos e 30 indiretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário: crédito presumido, de forma que a

carga  tributária  efetiva  resulte  em  3% (três  por  cento),  nas  vendas  dos  produtos

industrializados neste Estado, relacionados no Protocolo de Intenções.

Importante é observar que o tratamento tributário exposto acima pode ser estendido

a todo o setor, desde que as empresas beneficiadas sejam signatárias de Protocolo

de Intenções em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no

Estado de Minas Gerais.  Desta forma, o regime especial concedido obedecerá ao



1144
____________________________________________________________________________

disposto no Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A definição da

graduação da alíquota se deu considerando o benefício oferecido por outros Estados

da Federação e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei nº 6763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter  a  competitividadfe  das  empresas  mineiras  e  informamos  os  Regimes

Especiais concedidos no 1º trimestre de 2013.

Vanessa Terezinha D Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL INCLUSIVE CALÇADOS DE

SEGURANÇA

*  -  O  quadro  contendo  o  mês  de  referência,  o  número  do  PTA,  o  tratamento

tributário,  além  de  outras  informações  do  setor  de  Equipamentos  de  Proteção

Individual, inclusive Calçados de Segurança, foi publicado no Diário do Legislativo, de

30.8.2013.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 512/2013*

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa,  emenda ao Projeto de Lei  nº  3.874, de 2013,  que dispõe

sobre o processo de designação, a avaliação de desempenho específica e o prêmio

de produtividade de Vigilância em Saúde das autoridades sanitárias de Vigilância em

Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, e altera a Lei

nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005.

A presente emenda busca adequar o texto do projeto à legislação vigente e de

modo a corrigir o atual equívoco, qual seja o de que, ao servidor designado como
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autoridade sanitária  de  Vigilância em Saúde -  e  não àquele  da  área de auditoria

assistencial  -,  é  defeso  exercer  função  em  empresa  ou  instituição  prestadora  de

serviço ou fornecedora de bens ao SUS na qual seja empregado.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda ao

Projeto de Lei nº 3.874, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.874/2013

Dê-se a seguinte redação ao art. 2º do Projeto de Lei nº 3.874/2013:

“Art.  2º -  O art.  13 da Lei  nº  15.474,  de 2005, passa a vigorar  com a seguinte

redação:

(...)

IV - atendimento dos seguintes requisitos:

(...)

f) proibição de que servidor designado como autoridade sanitária de Vigilância em

Saúde  exerça  a  função  em  empresa  ou  instituição  prestadora  de  serviço  ou

fornecedora de bens ao SUS na qual seja empregado.”.”

* - Publicado de acordo com o texto original.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.874/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

“MENSAGEM Nº 513/2013*

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de Fernanda

Medeiros Azevedo Machado para o cargo de Presidente da Fundação Clóvis Salgado

- FCS.

A referida Fundação tem por finalidade apoiar a criação cultural e fomentar, produzir

e difundir as artes e a cultura no Estado.

A indicada possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em

instituições públicas e privadas preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar
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o cargo de Presidente da FCS.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 83/2013

Indicação do nome da Sra. Fernanda Medeiros Azevedo Machado para o cargo de

presidente da Fundação Clóvis Salgado.

- À Comissão Especial.

OFÍCIO Nº 27/2013

Do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado, encaminhando,

para apreciação, o relatório de todos os regimes especiais de tributação concedidos

no 1º trimestre de 2013, bem como a relação dos regimes especiais anteriormente

concedidos e que tiveram seu tratamento tributário alterado no mesmo período, nos

termos  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  1975.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso

XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIO Nº 28/2013

Do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado, encaminhando,

para apreciação, o relatório de todos os regimes especiais de tributação concedidos

no 1º trimestre de 2013, bem como a relação dos regimes especiais anteriormente

concedidos e que tiveram seu tratamento tributário alterado no mesmo período, nos

termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  1975.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso

XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIO

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

encaminhando informações sobre o impacto orçamentário referente ao Projeto de Lei

nº 3.342/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.342/2012.)

Registro de Presença

O presidente - É com prazer que registramos a presença, nas galerias, dos alunos
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do curso de direito da Fead, participando dos nossos trabalhos. Estejam à vontade

entre nós.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.430/2013

Determina que todo carnê, boleto, fatura, duplicata ou qualquer documento para

pagamento contenha código de barras e seja aceito para liquidação na rede bancária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Todo  carnê,  boleto,  fatura,  duplicata  ou  qualquer  documento  para

pagamento  deverá  conter  código  de barras  e  ser  aceito  para  liquidação  na rede

bancária.

Art. 2º  - Os fornecedores de produtos ou serviços terão o prazo de noventa dias

para se adequar ao disposto nesta lei.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores a multa de

1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

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

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  Grandes  redes  do  comércio,  inclusive  algumas  que  vendem  seus

produtos  em  sites,  não  oferecem  a  possibilidade  de  pagamento  pela  rede

bancária,com o uso de código de barras. Os clientes podem fazem suas compras de

qualquer  lugar,  via  internet,  com  grande  comodidade,  sem  sair  de  casa,  mas  o

pagamento só pode ser feito nas lojas físicas.

É sabido  que não há unidades dessas lojas  em todos os bairros  e,  em alguns

casos, não há filial em muitas cidades. Isso traz contratempos para o cliente, que,

para honrar o seu compromisso, deve reservar um bom período do seu tempo para ir

a uma filial do credor e saldar o que deve.

A lei  resultante  da  aprovação  deste  projeto  poderá  trazer  benefícios  a  muitos
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cidadãos do Estado, tendo em vista que a rede bancária está presente na maioria dos

bairros.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.431/2013

Proíbe a comercialização de veículos novos com pneu reserva (estepe) menor que

os demais pneus e rodas do veículo, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  comercialização  de  veículos  novos  com  pneu  reserva

(estepe) menor que os demais pneus e rodas do veículo, no âmbito do Estado.

Art.  2º - O descumprimento do disposto nesta lei  acarretará ao infrator multa no

valor de 10% (dez por cento) do valor do veículo, a qual reverterá em favor de seu

proprietário.

Parágrafo único - O consumidor poderá exigir a substituição do estepe por outro

com dimensões idênticas às dos demais pneus e rodas do veículo.

Art. 3º - O  Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - notificará o

infrator do disposto nesta lei a cada irregularidade e informará o condutor acerca do

direito à substituição do estepe.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: O uso de pneu reserva (estepe) menor que os demais pneus e rodas

do veículo, segundo o juiz de direito Marcos Pagan, especialista em direito privado

pela  Escola  Paulista  de  Magistratura,  “fere  o  Código  do  Consumidor,  pois,  pela

natureza  do  contrato,  entregar  um  estepe  diferente  do  que  já  tem  no  carro

desequilibra  o  contrato  e  ofende  os  direitos  básicos  do  consumidor”.  O  Procon

também interpreta a postura das montadoras de economizar nos estepes como uma

prática abusiva.
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Além  disso,  pode  ocorrer  dificuldade  no  transporte  do  pneu  original  quando  o

estepe está em uso, pois o compartimento, na maioria dos casos, não o comporta.

Matéria publicada no portal G1 AutoEsporte, em dezembro passado, informa que o

proprietário de um carro equipado com estepe de aro menor que o das rodas originais

entrou na Justiça, em São José dos Campos (SP), para que a peça fosse trocada

pela montadora. A empresa foi condenada e terá que fazer a substituição do pneu

reserva.

O Código de Trânsito Brasileiro determina o estepe como item obrigatório, porém

não determina suas dimensões. Assim, para a proteção dos usuários de veículos com

estepe menor, conclamo os meus nobres pares para aprovarmos este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.432/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos e Pais de Pessoas Portadoras

de Necessidades Especiais de Betim - Aapponeb -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos e Pais de

Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais de Betim - Aapponeb -, com sede no

Município de Betim..

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

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2013.

Rômulo Veneroso

Justificação:  A  Associação  de  Amigos  e  Pais  de  Pessoas  Portadoras  de

Necessidades  Especiais  de  Betim  desenvolve  importantes  programas  sociais  de

interesse  público,  voltados  em  especial  ao  atendimento  às  pessoas  com

necessidades especiais.

Entre suas finalidades, estão a garantia ao respeito à dignidade dos assistidos em

suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e religiosas, bem como a

garantia de acesso aos bens socioculturais e artísticos.

Conforme documentação apresentada, a entidade preenche os requisitos da Lei nº

12.972, de 27 de julho de 1998, para que seja declarada de utilidade pública, razão
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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 da

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

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.433/2013

Torna obrigatório a todas as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos

ou seguros de assistência à saúde a busca por vagas nas suas unidades hospitalares

conveniadas  e  a  remoção  dos  pacientes,  da  sua  origem  até  a unidade

disponibilizadora da vaga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica obrigada a pessoa jurídica de direito privado que opera planos ou

seguros de assistência à saúde, no âmbito do Estado de Minas Gerais,  a buscar

vagas, dentro das especialidades oferecidas em seus contratos, nas suas unidades

conveniadas,  responsabilizando-se  também  pela  remoção  dos  pacientes,  da  sua

origem  até  a  unidade  disponibilizadora  da  vaga,  quando  estes  estiverem

impossibilitados de o fazer por conta própria ou correndo risco de morte.

Art.  2°  -  A  pessoa  jurídica  de  direito  privado  que  se  enquadrar  dentro  desta

proposição terá um prazo de sessenta dias, a contar da data de sua publicação, para

se adequar ao que prevê esta lei.

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

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: Para os pacientes que se encontram sob a custódia do poder público,

de qualquer esfera, existe a Central de Regulação de Leitos operada pelo governo do

Estado de Minas Geris, através da Secretaria de Estado de Saúde, que tem como

finalidade regular a disponibilidade de leitos em toda a rede pública de saúde, cuja

operacionalidade é exercida por profissionais qualificados para o desempenho dessa

função.

Infelizmente,  o  mesmo  não  ocorre  para  aqueles  que  optam  pelos  serviços

prestados  pelas  empresas  que  operam  planos  de  assistência  em  saúde.  O
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procedimento  de  encontrar  leito  disponível  para  suas  necessidades  é  de

responsabilidade do segurado, e não da operadora dos serviços de assistência em

saúde.  O  segurado  e  os  seus  familiares  não  possuem  prática  para  realizar  tal

procedimento, e na maioria das vezes o tempo é o diferencial entre o sucesso e o

insucesso em procedimentos médicos. Entendemos que as operadoras, por terem

controle total de suas conveniadas, bem como da quantidade de leitos e das diversas

especialidades,  desempenhariam  esse  procedimento  com  mais  rapidez,

proporcionando mais segurança e conforto aos segurados dos diversos planos de

assistência em saúde no Estado de Minas Gerais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.434/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  município  de  Barbacena,  imóvel  que

específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a  doar  ao município de  Barbacena, o

imóvel denominado “Parte da Fazenda Regional- Sericícola” com área de 10,3251ha

(dez vírgula  três  mil  duzentos e  cinquenta  e um hectares),  situado nas  Rua Luiz

Delban,  no  Bairro  Roman,  no  município  de  Barbacena,  com  os  limites  e  as

confrontações constantes na Matrícula n° 4.415 do Livro 3 do Cartório do 1° Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo será destinado ao

Serviço Social do Comércio do Estado de Minas Gerais - Sesc -, para a construção

de teatro e espaço multiúso com oficinas de artes.

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

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: O imóvel “Parte da Fazenda Regional - Sericícola", que se pretende

doar ao Serviço Social do Comércio do Estado de Minas Gerais, faz parte de um

terreno com área de 10,3251ha, situado no município de Barbacena. A finalidade da

doação  é  a  construção  do  teatro  e  espaço  multiúso  com  oficinas  de  artes  em
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Barbacena, na antiga Sericícola. A Estação Sericicultura de Barbacena é um conjunto

de beleza ímpar e reveste-se de significado histórico, por ter sido sede da vanguarda

da  "indústria"  da  sede  no  Brasil.  Geograficamente  também  significa  um  marco

referencial  do  município  não  só  por  sua  distância  dos  demais  imóveis,  mas

justamente por sua .distinção, relevância e popularidade entre os barbacenenses.

Submetemos  à  apreciação  dos  nobres  pares  este  projeto  de  lei  para  a  devida

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 4.435/2013

Dispõe sobre o envio de mensagens de texto de utilidade pública por prestadoras

de serviços de telefonia móvel no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As prestadoras de serviços de telefonia móvel ficam obrigadas, no âmbito

do Estado, a enviar mensagens de texto de utilidade pública, sem ônus para o poder

público  e  para  os  usuários,  nos  casos  de  situação  de emergência  ou  estado  de

calamidade pública.

Art. 2º - As mensagens terão seus textos elaborados conforme pedido e orientações

da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais - Cedec - ou, quando for

o caso, de autoridade pública de defesa civil municipal, nos seguintes casos:

I  - alertas sobre risco iminente de desastres associados a eventos naturais, como

inundações,  escorregamentos,  deslizamentos,  desabamentos  e  outras  ocorrências

semelhantes;

II - informações sobre locais seguros; e

III - orientações sobre salvamento de vidas e manutenção de serviços essenciais.

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

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  Estado  de  Minas  Gerais  possui  algumas  regiões  que,

rotineiramente,  sofrem  com  intempéries,  as  quais,  além  de  prejuízos  financeiros,

acarretam vitimação de pessoas.
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Isso posto e considerada a massificação do uso do telefone celular  nos dias de

hoje, é proveitosa a utilização do serviço de mensagem de texto do tipo SMS, sigla

em  inglês  para  short  message  service,  popularmente  conhecida  como  “torpedo”,

como um eficiente  canal  de  comunicação preventivo  e  de orientação no caso de

desastres naturais.

Entretanto, tal utilização tem seu imenso potencial para salvar vidas restringido pela

burocracia e pelos custos associados a seu emprego, em especial no que concerne

aos municípios de menor poder econômico.

Portanto, espero o acolhimento dessa medida, capaz de contribuir para atenuar o

sofrimento e as perdas decorrentes de desastres naturais no Estado.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.436/2013

Dispõe sobre a responsabilização das empresas por defeitos e vícios na execução

de obras e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas responsáveis pela incorporação e pela construção das

moradias  do  programa Minha  Casa,  Minha  Vida,  do  Programa de  Arrendamento

Residencial  - PAR  - e  dos  demais  programas  de  habitação  popular  obrigadas  a

indenizar os moradores em caso de defeitos e vícios na execução das obras.

Parágrafo  único  -  A  indenização  mencionada  no  caput  deste  artigo  será

correspondente ao valor venal  dos imóveis  existentes no bairro de localização do

empreendimento.

Art. 2º - No caso de necessidade de transferência do morador para fins de reparos

na moradia, as empresas serão responsáveis pelo pagamento do aluguel, que deverá

ser igual ao valor praticado na região do imóvel a ser ocupado temporariamente.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a empresa infratora ao

impedimento de participação em licitações públicas, direta ou indiretamente, e, em

caso de comprovação de dano, a responsabilização cível e criminal.

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

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2013.
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Leonardo Moreira

Justificação:  Segundo  dados  da  Caixa  Econômica  Federal,  a  construção  de

moradias  pelo  programa  Minha  Casa,  Minha  Vida  já  foi  objeto  de  milhares  de

reclamações sobre danos decorrentes da qualidade das obras.  Recentemente,  foi

amplamente divulgado na imprensa que prédios de conjunto habitacional que seriam

destinados  a  desabrigados  da  tragédia  do  Morro  do  Bumba,  em  Niterói  (RJ),

ameaçavam  desabar  após  apresentarem  danos  estruturais  e  tiveram  que  ser

demolidos.  Isso  não  só  é  um  prejuízo  ao  erário  como  caracteriza  um  grande

desrespeito com quem necessita de moradia e não possui condições de alugar ou

comprar um imóvel.

Infelizmente, a má qualidade das obras públicas não se restringe aos programas de

habitação popular. Entretanto, como esse segmento, na maioria das vezes, é o mais

atingido  pela  ineficiência  das  políticas  públicas,  urge  a  responsabilização  das

empreiteiras responsáveis pela execução de tais obras, como forma de amenizar os

danos causados a parcela considerável da população.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.437/2013

Dispõe  sobre  a  divulgação  do  serviço  de  denúncia,  reclamação,  atendimento

eletrônico e informações Disque-Previdência - Central 135 - no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  - É  obrigatória  a  divulgação  do  serviço  de  denúncia,  reclamação,

atendimento eletrônico e informações Disque-Previdência - Central 135 - no Estado,

nos seguintes estabelecimentos:

I - hospitais, ambulatórios, postos de saúde, farmácias e similares;

II - terminais rodoviários municipais e intermunicipais;

III  - postos,  prédios,  superintendências  e  agências  da  Previdência  Social  e  do

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS - ou a ele vinculados; e

IV - órgãos e entidades da administração pública e empresas privadas, agências e

postos  bancários  e  demais  estabelecimentos  que  estejam  ligados  à  Previdência

Social ou tenham atividades a ela correlatas.



1155
____________________________________________________________________________

Art.  2º  - Os  estabelecimentos  especificados  nesta  lei  deverão  afixar  placas

contendo  o  seguinte  texto:  “Denúncias,  reclamações,  atendimento  eletrônico  e

informações quanto à Previdência Social: Disque 135”.

Parágrafo único - As placas de que trata o caput deste artigo deverão ser afixadas

em locais que permitam aos usuários dos estabelecimentos fácil visualização e ser

confeccionadas no formato A3 (297mm de largura e 420mm de altura),  com texto

impresso com letras proporcionais às dimensões da placa.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator às

seguintes sanções:

I - advertência por escrito da autoridade competente; e

II  - multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por

infração, dobrada a cada reincidência.

Art. 4º - Os estabelecimentos especificados no art. 1º terão o prazo de noventa dias

contados a partir da data de regulamentação desta lei para se adaptar às exigências

por ela estabelecidas.

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

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este  projeto  tem  a  finalidade  de  divulgar  o  Disque-Previdência  -

Central  135  -,  um  serviço  de  denúncia,  reclamação,  atendimento  eletrônico  e

informações disponível à população, com o intuito de evitar filas exaustivas e tumultos

nas unidades que prejudicam o serviço dos servidores, assim como de levar todos os

sistemas e benefícios da instituição à sociedade e ao mesmo tempo de conhecer as

demandas e problemas que os usuários e os profissionais  enfrentam, viabilizando

maior acessibilidade das pessoas ao sistema, uma vez que não precisam se deslocar

para acessá-lo.

Tendo  em  vista  inúmeras  demandas  no  âmbito  previdenciário,  em  virtude  dos

benefícios,  das  contribuições,  de  descumprimento  da  lei  ou,  ainda,  de problemas

estruturais ou com profissionais, necessária se faz a divulgação do referido canal, que

está disponível à população, mas é desconhecido por parte desta, embora seja um

serviço importante.
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Essa linha funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas, sem nenhum custo

no caso da ligação feita de telefone fixo e com custo de uma ligação local, no caso de

ser feita de um telefone celular, justamente com o fim de viabilizar o acesso e o uso

pela população.

Pelas razões aqui expostas, solicito aos nobres colegas parlamentares a aprovação

deste projeto de lei.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 5.437/2013, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os policiais rodoviários militares que participaram da operação

que apreendeu 2.408,5kg de maconha próximo a Frutal. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  5.438/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso às Câmaras de Dirigentes Lojistas de Uberlândia e Araguari

pela criação do projeto Rota 28, que tem o objetivo de levar investimentos para a

região e ser referência em todo o País. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  5.439/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esportes pedido de providências com vistas à destinação de recursos

para  iluminação  e  outras  melhorias  no  campo  de  futebol  do  Distrito  de  Martins

Guimarães, em Lagoa da Prata. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  5.440/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  as  providências  que  estão

sendo  tomadas  com relação à  cobrança  de  taxa  de  contribuição dos  alunos  em

escolas municipais de Sabará, conforme notícia veiculada no jornal Hoje em Dia, em

22/8/2013. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  5.441/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  com  vistas  à

destinação de recursos para iluminação e outras melhorias no campo de futebol do

Distrito de Martins Guimarães, em Lagoa da Prata. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  5.442/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  as  medidas  tomadas  para

prevenção, combate e controle do vírus H1N1 no Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.443/2013, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Polícia Civil  pela operação que apreendeu 1.124,2kg de

maconha em Pedro Leopoldo.(- À Comissão de Segurança Pública.)

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, o deputado Juninho Araújo.

O deputado Juninho Araújo*  -  Sr.  Presidente,  deputado Hely Tarqüínio,  colegas

deputadas e deputados, imprensa, visitantes que estão conosco hoje, público que nos

vê em todo o Estado pela TV Assembleia, hoje eu gostaria de falar sobre sonhos, que

sempre temos de acalentar, de estar realizando, de estar ajudando a transformar a

vida das pessoas para melhor. Sonhar é bom. Melhor ainda é quando nossos sonhos

se tornam realidade. É isso que venho fazer hoje, falar sobre sonhos que estão se

tornando realidade em Minas Gerais.

Hoje, no nosso Vale do Aço, estamos realizando um sonho de mais de meio século,

que se traduz no nome de uma rodovia que durante anos e décadas vem sendo palco

de muitas lutas pelo asfaltamento: a MG-760, que liga duas das mais importantes

regiões do Brasil e de Minas Gerais, o Vale do Aço e a Zona da Mata. Esse sonho,

acalentado por todos nós, passa a ser realidade a partir  deste sábado. Estaremos

recebendo em Cava Grande, distrito de Marliéria, neste sábado, o governador Antonio

Anastasia, que vai assinar a autorização para o início da obra. Ela faz parte de um

dos projetos mais audaciosos do Brasil,  do governo de Minas,  que é o programa

Caminhos de Minas,  que vai  asfaltar  mais de 7.000km de estradas neste estado,

estradas importantes como a Rodovia MG-760, que liga Timóteo, no Vale do Aço, a

São José do Goiabal, na BR-262. Trata-se de uma luta, deputado Rômulo, de muitos

anos, um sonho de décadas, de meio século.

Volto  ao  passado,  a  2007,  quando  cheguei  a  esta  Casa.  Foi  a  nossa primeira

preocupação. Já havia sido palco de várias promessas e muitas lutas. Começamos,

então, uma luta ao lado do governador à época, nosso querido senador Aécio Neves,

que  nos  atendeu  com  muito  carinho  e  autorizou  a  elaboração  dos  projetos

necessários à estrada, que corta uma das maiores reservas ambientais do País, o
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Parque Estadual do Rio Doce, a maior mata atlântica preservada em Minas Gerais.

No momento em que discutimos o projeto ambiental  de Minas e do Brasil,  não

poderia  deixar  de  falar  da  preocupação  das  nossas  autoridades  para  que  essa

estrada  fosse  construída  cuidando-se  de  nosso  meio  ambiente,  da  área  tão

maravilhosa. São 40 lagoas que fazem parte da Reserva Estadual do Parque Rio

Doce.

Então,  gostaria  neste  momento  de  falar  dessa nossa  alegria.  Conversei  com o

governador ontem por telefone, e, no sábado, ele estará assinando o início da obra. E

essa  não  é  uma obra,  deputado  Rômulo,  como as  do  governo  federal,  que  são

anunciadas, mas não são iniciadas.

A obra da MG-760, com o custo de R$87.000.000,00, começa na segunda-feira.

São as palavras do governador para o povo do Vale do Aço, da Zona da Mata e de

Minas Gerais.

Agradecemos ao governador que, com seriedade, vem fazendo uma mudança em

Minas Gerais com seu jeito de trabalhar, de comandar e de conduzir o nosso estado.

Vou dizer a ele o que já disse pessoalmente, em outras oportunidades: “Governador,

V.  Exa.  não  está  apenas  asfaltando  uma  estrada,  está  realizando  o  sonho  de

milhares, de milhões de mineiros”. Como eu, quantas e quantas pessoas já passaram

noites agarradas ao barro? O deputado Vanderlei conhece muito bem a nossa região

e sabe da importância da obra para a economia, o progresso e o desenvolvimento de

todo o Vale do Aço, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. A MG-760 vai ligar a Zona

da Mata a Juiz de Fora, Ponte Nova a Juiz de Fora e a Viçosa, que é uma cidade

universitária.

Mesmo com todo o crescimento e importância do Vale do Aço para a economia

mineira, não temos lá uma universidade federal. A mais próxima é exatamente em

Viçosa. E o caminho mais próximo para se chegar a essa universidade é a MG-760, o

que era inviável para a maioria das pessoas, que tinha de dar uma volta e passar pela

BR-381,  que  é  o  caminho  mais  perigoso  do  Brasil  e  continua  na  promessa  da

duplicação.  Essa rodovia  continua tirando a vida  de muitos  mineiros  e de  muitos

brasileiros.

Jamais poderia me ausentar desta tribuna sem agradecer aos pares da Assembleia
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que aprovaram os projetos do governo, viabilizando essas importantes obras. Aqui

aprovamos projetos de financiamento que não só possibilitarão ao governo asfaltar a

MG-760,  realizando  um  sonho  nosso  de  50  anos,  como  também  levarão  esse

progresso a muitos municípios e regiões do Estado. Lembro que Minas Gerais possui

a maior malha viária do Brasil.

Temos muito a fazer, mas com a colaboração dos nossos parceiros e dos nossos

deputados, que entenderam a importância deste momento para Minas Gerais.

Jamais poderia deixar de mencionar nesta tribuna outro sonho importante e que

também está se tornando realidade. Sabemos do drama de quase 600 famílias em

Minas  Gerais,  mutuárias  da  antiga  MinasCaixa,  que  estavam  perdendo  os  seus

sonhos, os seus imóveis. Por diversas questões, essas famílias estavam em dívida

com o Estado. Elas estavam perdendo suas casas, que estavam sendo leiloadas.

Elas estavam perdendo a sua moradia, a sua casa, a sua segurança. Agora esta

Casa poderá apreciar o projeto do governo que fará a doação desses imóveis para

quase 600 famílias.

E a minha região - Dionísio, Goiabal, Baixa Verde, Santana do Paraíso, Timóteo e

São Domingos do Prata - está sendo muito beneficiada por esse projeto. Aliás, não é

a minha região, é o povo mineiro.

O  deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  deputado  Juninho

Araújo.  Nesta  tarde,  V.  Exa.  não  vem apenas  demonstrar  seu interesse  e  a  sua

defesa  em  favor  do  desenvolvimento  da  sua  região  e  das  cidades  mineiras  que

compõem a sua base política, mas defender o Estado com competência e seriedade.

Este momento é extremamente importante, pois hoje pela manhã aprovamos as

contas do ex-governador e hoje senador Aécio Neves, e a oposição fez críticas. Mas

V. Exa., ao contrário, veio mostrar a eficiência do governo de Minas e do governador

Anastasia. V. Exa. não trouxe promessas, mas resultados concretos. Por meio do seu

pronunciamento, tenho a certeza de que seus eleitores, seus conterrâneos e a sua

região estão muito satisfeitos com esse atendimento. O governo de Minas fez um dos

maiores programas de asfaltamento da história do Brasil. Nunca houve na história

deste  país  um programa de tamanha eficiência  como o  Proacesso,  que nos traz

resultados altamente qualificados.
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Então, pelo pronunciamento, que mostra a verdade dos fatos, parabenizo V. Exa.,

um  deputado  participativo,  sempre  presente  conosco,  atuante  na  defesa  dos

interesses  de  seus  eleitores  e  que  pensa  sobretudo em Minas  Gerais  e  em  sua

região. Assim, eu e V.  Exa. temos orgulho de fazer parte da base do governador

Anastasia  e  do  nosso  grande  líder,  o  senador  Aécio  Neves.  Parabéns  pelo

pronunciamento. Continue assim, porque V. Exa. dá resposta positiva àqueles que

confiaram em seu mandato e em seu trabalho.

O deputado Juninho Araújo* - Obrigado, deputado Rômulo Viegas. Como homem

do interior, costumo dizer aos meus conterrâneos que há duas Minas Gerais: uma

antes  de  Aécio  Neves  e  outra  depois,  esta  muito  melhor,  principalmente  para  o

interior. Nós, do interior, deputado Bonifácio Mourão, não éramos enxergados como

passamos a ser com o governo Aécio. O programa Proacesso, ao qual o deputado

Rômulo Viegas se referiu, foi o maior projeto de Minas Gerais. Até há poucos dias,

alguns  moradores  da  região  me cobravam  que o  asfalto  fosse  levado a  esta  ou

àquela  cidade,  sem que a  MG-760 tivesse sido pavimentada.  Mas  isso  é  porque

todos merecem ter  respeito  e dignidade.  Assim,  as  cidadezinhas pequenas  foram

atendidas  num  primeiro  momento,  com  o  Proacesso.  São  cidades  que  viviam

isoladas, como a minha terra natal,  Dionísio, que não tinha asfalto.  Portanto,  não

podemos negar a importância desse projeto que asfaltou mais de 40 cidades que não

tinham ligação asfáltica no Estado.

Lembro também  a questão do celular.  O governo de Minas,  com Aécio  Neves,

instalou antenas de celulares em todas as cidades que não as tinham, que eram mais

de 400. Muitas delas talvez não tivessem torres de celular até hoje, pois as empresas

poderiam  não  investir  em  cidades  com  pequeno  número  de  habitantes  e  de

aparelhos. Agora, temos o programa Caminhos de Minas, que vai asfaltar 7.800km.

Ou seja, temos de ficar felizes em ver que a política pode e deve ser usada para o

bem da comunidade, como vemos hoje. É por isso que somos aliados desse governo,

trabalhando  juntos,  sabendo  que  Minas  Gerais  esteve  muito  bem  com  Aécio  e

continua muito bem com Anastasia.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Juninho Araújo, V. Exa. está

fazendo o que todo ser humano deve fazer: praticando a ação do reconhecimento, o
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que é fundamental. Reconhecimento, principalmente, de um governo talentoso como

foi o de Aécio Neves e Anastasia e como é agora o de Anastasia e Alberto Pinto

Coelho.

V. Exa., que é do Vale do Aço, agradece hoje, de forma peculiar, o anúncio do início

próximo da pavimentação da MG-760. Da mesma forma, nós, que somos do Vale do

Rio  Doce,  temos  o  mesmo  reconhecimento  e  sabemos  da  importância  da

pavimentação dessa estrada. É fundamental que lembremos que o número de carros

está aumentando assustadoramente, o que convoca os gestores, de modo geral, a

abrir  e  pavimentar  cada  vez  mais  estradas.  Isso  não  só  para  impulsionar  o

desenvolvimento e a economia deste estado e deste país, mas também para diminuir

o número de acidentes. Por isso nós dois, como tantos outros deputados da região ou

de outra regiões, estamos lutando tanto pela duplicação da BR-381 Norte, que liga

Belo  Horizonte  a  Governador  Valadares,  passando  por  todo  o  Vale  do  Aço,  na

tentativa de que a denominada Rodovia da Morte não seja palco de tantos acidentes.

V. Exa. fez referência ao Proacesso como uma das maiores obras do governo Aécio

e Anastasia e, sem dúvida, também de todos os governos estaduais  do País em

termos de asfaltamento. V. Exa. lembrou também que existe a Minas Gerais de antes

e de depois do governo Aécio e Anastasia.

E eu me lembrava aqui, ao escutar V. Exa., dos tempos de Juscelino Kubitschek,

quando foi governador de Minas e presidente da República, há cerca de 60 anos. Na

verdade, desde aquela época até agora, ninguém pode ser lembrado com tantas e

tantas obras, em todas as áreas, quanto Aécio Neves e Anastasia. No entanto os

dois,  principalmente  o  senador  Aécio  Neves,  foram criticados hoje,  dessa tribuna,

enquanto votávamos as contas de três anos, de forma injusta, e por alguns oradores

de forma até teatral, o que é lamentável. O povo mineiro que assistia a essa arte, às

vezes teatral, de maneira nenhuma pode concordar com isso, porque as obras são

testemunhas de grandes atos dos grandes governos realizados por Aécio Neves e

Antonio Augusto Anastasia.

O deputado Juninho Araújo* - Muito obrigado, deputado Bonifácio Mourão, pelas

brilhantes palavras.

Quanto à BR-381, esperamos também que o governo federal siga o exemplo de
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Minas e cumpra seu compromisso de iniciar as obras de duplicação. Trata-se de uma

estrada pela qual passamos toda semana, indo e vindo para o nosso trabalho, e onde

já  nos  cansamos  de  testemunhar  muitos  acidentes  e  muitas  vidas  se  perderem.

Gostaríamos  muito  de  passar  a  chamá-la  de  “Estrada  da  Vida”,  e  não  de  ficar

relembrando a Estrada da Morte.

O  deputado  Deiró  Marra  (em  aparte)*  -  Data  venia,  querido  e  nobre  colega

Vanderlei Miranda.

Sr. Presidente, hoje V. Exa. foi muito apedrejado durante a condução dos trabalhos;

por isso utilizarei apenas um minuto.

Quero parabenizá-lo, deputado Juninho Araújo. Gostaria de dizer que, realmente, V.

Exa. foi muito feliz ao apresentar a questão específica do Proacesso e das rodovias.

Gostaria também de dizer que sou mineiro há 47 anos e que nunca vi um programa

dessa natureza. Nunca vi ou ouvi falar que houve tanto investimento na construção

de asfalto, nessa ligação entre as pessoas, assim como foi feito na condução deste

governo,  que  se  iniciou  com  o  Senador  Aécio  Neves  e  agora  continua  com  o

governador  Anastasia.  Portanto parabenizo  V.  Exa.  por  ter  focado  diretamente  tal

questão.

Daqui  a  pouco,  vou  me manifestar  e  apresentarei  tal  fato.  Parabéns  a  V.  Exa,

deputado.

O deputado Juninho Araújo* - Muito obrigado, deputado Deiró Marra. Fica aqui o

meu agradecimento  ao  governador  -  aliás,  aos  dois  governadores.  Minas  teve  a

felicidade de ter Aécio Neves por dois mandatos, o que mudou, como eu disse há

pouco, a história de Minas Gerais,  mudou o Estado.  Como todos se lembram, foi

palco de debates nesta Casa a triste situação que Minas Gerais vivia àquela época,

sem nenhum quilômetro... Aliás, minto quando digo que nenhum quilômetro de asfalto

foi  feito  no  governo  anterior  ao  primeiro  mandato  do  Aécio,  porque  houve  a

inauguração  de  um  trecho -  já  passarei  a  palavra  a  V.  Exa.,  deputado Vanderlei

Miranda - que liga Raul Soares a Bom Jesus do Galho. Então esse foi o único trecho

de asfalto feito no governo anterior, e Aécio Neves levou asfalto para 240 Municípios

que viviam completamente isolados. Portanto são obras como essa que nos alegram,

por  estar  nesta Casa votando e contribuindo com o Estado, com o benefício das
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pessoas.

Assim,  eu  jamais  poderia  ausentar-me  em  fazer  esse  agradecimento  a  Aécio

Neves, nosso senador,  por tudo que ele fez por Minas, especialmente pela minha

região, porque sabemos das dificuldades dela, de quem vive lá no dia a dia. Sou

natural de Dionísio, e a minha cidade, por muitos anos, ficou esquecida, abandonada.

Mas, com Aécio Neves no governo, os prefeitos eram recebidos, os vereadores eram

recebidos.  E  o  mesmo  vem  acontecendo  em  relação  ao  governador  Antonio

Anastasia.

Na semana passada, o governador Anastasia participou, ao vivo, do programa de

rádio que apresento todas as manhãs e disse ao povo da nossa região do Vale do

Aço que ele estará lá no sábado. Isso é inédito para um governador, que, com tantos

afazeres, acordou às 7h30min e ligou para um programa de rádio para dar essa boa

notícia aos mineiros. Nesse momento em que muitos políticos evitam tumulto ou, às

vezes, até fogem da concentração de pessoas, o nosso governador irá ao Vale do

Aço sábado e será muito bem recebido. Obrigado, governador Anastasia, o senhor

está realizando um sonho de décadas. Muito obrigado, presidente. Desculpe-me o

excesso, mas o assunto era importante. Obrigado, senhoras e senhores. Deputado

Vanderlei  Miranda,  desculpe-me por  ter  tomado  o  seu  tempo,  mas,  com certeza,

ouviremos o seu discurso. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  senhoras  e  senhores  que  nos

acompanham pela TV Assembleia, colegas deputados que estão em nosso Plenário,

em número pequeno, mas de grande qualidade, meus cumprimentos. Quero saudar

também a assessoria,  a  imprensa,  principalmente  a imprensa de apoio  na  Casa.

Quero dizer  ao deputado Juninho Araújo que posso perfeitamente compreender  e

considerar o tempo que ele excedeu aqui,  visto que o deputado é conterrâneo da

minha esposa, que também é de Dionísio, aquela região maravilhosa e abençoada.

Sr.  Presidente,  o  que me traz  a  esta  tribuna nesta  tarde  de  quarta-feira  é  um

assunto latente. Eu gostaria  de fazer menção ao jornal  O Tempo,  que,  em várias

edições, começou a questionar a utilidade das embaixadas nos chamados paraísos
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turísticos. Ele fez uma série de reportagens,  e agora o deputado federal Eduardo

Azeredo, em Brasília, está comprando também essa briga em relação à utilidade e

aos custos do nosso serviço diplomático ao redor do mundo.

O site Contas Abertas mostra que, ano passado, em mais de 200 representações

diplomáticas no mundo, apenas 37 prestaram contas ao Siafi, pelo menos até maio

de 2012. Essa é a informação que está no site Contas Abertas. Até aquele momento,

quase R$1.000.000.000,00 já tinham sido gastos para manter essas embaixadas e

representações  diplomáticas  do  Brasil  no  exterior.  Os  senhores  e  as  senhoras,

principalmente os de casa, entenderão por que trago esse assunto a esta tribuna.

Alguém  pode  dizer  que  isso  é  competência  federal,  mas  não:  estou  falando  de

interesses dos nossos cidadãos e da malversação do dinheiro público. Malversação

por  uma  razão  muito  simples,  deputado  Rômulo  Viegas:  quando  os  nossos

compatriotas que vivem no exterior precisam ser recebidos nas nossas embaixadas,

são tratados com total descaso. Estive em Portugal e fui informado de que, para que

os brasileiros que lá vivem sejam atendidos pelos funcionários da nossa embaixada

nesse país, têm de chegar de madrugada e enfrentar uma fila que dobra quarteirão,

seja qual for a temperatura - e sabemos que, no inverno, a temperatura em Portugal é

insuportável. Quando estive lá a trabalho, pela Comissão de Prevenção e Combate

ao Uso de Crack e Outras Drogas, tínhamos uma agenda com o embaixador, e ele a

cancelou.

Pergunto: qual a finalidade de termos representações no exterior gastando fábulas,

rios  de  dinheiro,  se  nossos  compatriotas,  deputado  Juninho  Araújo,  não  são

respeitados,  não  são  atendidos  com  o  respeito  que  merecem?  Vimos  o  ex-

embaixador brasileiro na Bolívia, Dr. Eduardo Saboia, que se prestou a dar fuga ao

senador boliviano que, por mais de um ano, ficou abrigado em nossa embaixada na

Bolívia. Mas nessa mesma Bolívia, em Cochabamba, deputado Juninho Araújo, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, senhores e senhoras de casa, temos vários estudantes

cursando medicina.

Recentemente um botijão de gás explodiu e levou à morte um estudante de 22

anos, filho de uma família pobre do Maranhão, depois de ser internado com o corpo

totalmente queimado. Recebi, pelo Facebook, um pedido de ajuda de estudantes da
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Bolívia para que o cônsul do Brasil em Cochabamba, Sr. Fernando de Mello Vidal, os

recebesse, porque ele se recusou a receber o grupo de estudantes que o procurou

solicitando apoio para esse colega que cursava medicina, filho de família pobre de

agricultores do Maranhão. Mas eles não foram recebidos. Enviei ao Dr. Fernando e-

mail que faço questão de ler: “A S. Exa. Dr. Fernando de Mello, cônsul do Brasil em

Cochabamba, Bolívia. Com respeito e apreço me dirijo a V. Exa., como deputado e

vice-líder do bloco de sustentação ao governo da presidenta Dilma, PMDB-PT, para

solicitar o total apoio à família do estudante Antônio Costa, falecido vítima de uma

explosão de gás em seu apartamento, como amplamente divulgado pela imprensa

local. Chegou-me a informação de colegas do mesmo que, ao procurar ajuda nesse

consulado, não foram sequer recebidos, o que, se de fato ocorreu, é um fato grave,

considerando o alto  custo de manutenção do serviço diplomático.  O contato para

mais  detalhes  poderá  ser  feito  com  a  Sra.  Leonilde  por  telefone.  Certo  de

providências, aguardo retorno. Cordialmente, Vanderlei Miranda, deputado estadual”.

Enviei esse e-mail no dia 23 de agosto, às 12h24min36seg, e até hoje não recebi

nem mesmo acusação de seu recebimento. Pergunto o que o Sr. Fernando de Mello

está fazendo como cônsul do Brasil, ocupando esse cargo consular em Cochabamba,

se ele não pode sequer receber um grupo de estudantes que vai lá - e não foi para

pedir-lhe  que  fizesse  uma  festa.  Aliás,  por  bem  dizer,  as  embaixadas  são  uma

verdadeira festa. Tenho um amigo que pertenceu ao corpo diplomático do Brasil, e ele

me contou que a vida dos embaixadores é de embaixada em embaixada, de festa em

festa. E não têm tempo para atender nossos compatriotas, nossos brasileiros.

Vou dar um exemplo em família. Tenho uma filha, deputado João Vítor Xavier, que

mora com o marido no Canadá, em Montreal, onde os dois trabalham. Minha filha é

professora na Universidade McGill, e meu genro é funcionário de uma das maiores

empresas do Canadá, a Future Eletronics. Recentemente nasceu minha netinha, a

Olívia. Meu genro precisava tirar os passaportes canadense e brasileiro dela; então,

foi ao consulado brasileiro.

A informação do site sobre a documentação necessária é toda confusa e em inglês,

embora eles falem inglês e francês. Na verdade, deveria ser em português para os

nossos compatriotas. E o pior: de 10 a 15 dias para liberar o passaporte brasileiro da
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minha neta, enquanto eles foram ao governo canadense em dois dias. Ou seja, nesse

tempo o passaporte da minha neta estava pronto. Pergunto: o que estamos fazendo

gastando bilhões de reais para manter mais de 200 representações diplomáticas ao

redor  do  mundo,  deputado  João  Vítor  Xavier,  se  esses  embaixadores,  esses

cônsules, essas consulesas, essas embaixatrizes, seja lá quem for, não prestam o

serviço que deveriam prestar aos nossos compatriotas? E pior: muitas vezes, eles

são  humilhados  quando  procuram  essas  representações  diplomáticas  nos  países

onde estão.

Espero que o novo ministro das Relações Exteriores, Sr. Luiz Alberto Figueiredo

Machado, mude a cara da nossa representação diplomática no exterior. Noticiaram

que o ex-ministro Antônio Patriota caiu, mas caiu para cima? Ele vai ser o embaixador

do Brasil junto à ONU, em Nova York. Assim também quero cair, deputado.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)*  -  Aí é bom para o ex-ministro, não é,

deputado?

O deputado Vanderlei Miranda - Sim. Cair dessa forma eu também quero.

Parabéns ao jornal O Tempo pelas matérias que tem publicado. Quero parabenizar

também  o  deputado  federal  Eduardo  Azeredo  por  ter  comprado  essa  briga  em

Brasília.  Espero  que  outros  também  a  comprem  e  que,  sinceramente,  eu  ainda

receba  uma  resposta  desse  Dr.  Fernando  de  Mello,  cônsul  do  Brasil  em

Cochabamba, que negligenciou, se recusou a receber um grupo de estudantes que

levava  a  ele  uma  demanda  dolorosa:  apoio,  até  aquele  momento,  a  um  colega

internado, que estava com 97% do corpo queimado, vítima do acidente da explosão

de gás em seu apartamento. No dia em que mandei o e-mail, recebi o comunicado da

Bolívia dizendo que, no dia anterior, haviam cremado o corpo do estudante, porque a

família não tinha condições de trazê-lo ao Brasil. E vemos a luta que é quando um

brasileiro, um compatriota nosso morre no exterior. Não têm dinheiro para transladar

um corpo para o Brasil, mas têm dinheiro para as farras, porque essas embaixadas

vivem farreando. A verdade é essa. Essas embaixadas são uma vergonha.

Certa vez ouvi,  não sei de qual dos presidentes americanos - foi  um presidente

recente, não sei se o último que está no poder... Ele disse uma coisa quando foram

resgatar alguns americanos em uma missão, em outro país. Agora não me lembro
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exatamente  onde.  Ele  disse  a  seguinte  expressão:  “Não  abandonamos  um

compatriota nosso em lugar nenhum”. E o Brasil lamentavelmente abandona nossos

compatriotas  no momento em que não prestam o serviço que deveriam por  meio

dessas embaixadas.

Vou repetir uma frase que V. Exa. usou quando discutíamos a realização da Copa

das Confederações, deputado João Vítor. A frase foi muito inteligente. Eu a guardei

na  memória  e  tomarei  posse  dela.  Só  a  mudarei  um pouquinho  dizendo  que  as

embaixadas  brasileiras  no  exterior  oferecem  aos  estrangeiros  o  que  negam  aos

brasileiros.  O  ex-embaixador  da  Bolívia,  Eduardo  Saboia,  coloca  esse  senador

boliviano... Aliás, há alguns questionamentos sobre sua conduta, mas não vou entrar

no mérito. Dois carros da embaixada viajam com ele, por quase 2.000km, para trazê-

lo ao Brasil. E muitas vezes não conseguimos trazer um compatriota nosso morto

para entregá-lo a sua família, para que ela dê um enterro digno a ele.

Concedo aparte ao colega, deputado João Vítor.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Serei breve, apesar de ter muito para

falar  sobre  o  assunto.  Primeiramente,  quero  me solidarizar  com V.  Exa.,  fazendo

minhas as suas palavras, pois tem total razão.

Em segundo lugar,  quero registrar,  de público, o meu cumprimento à equipe do

jornal O Tempo e ao seu editor, Heron Guimarães, pelo serviço de jornalismo que o

jornal fez nesse caso das embaixadas. É importante que isso fique registrado. Não se

pode explicar como o Brasil mantém um corpo diplomático em ilhas paradisíacas do

Caribe, em alguns lugares onde há apenas um ou dois brasileiros, sem nenhuma

relação comercial. Isso deve ser um prêmio de aposentadoria: “Você é nosso querido,

nosso companheiro,  é  do  ABC,  esteve comigo em algum sindicato,  então  vou te

mandar para uma ilha paradisíaca no Caribe”. Isso que o jornal O Tempo mostrou e

que vimos acontecer na Bolívia agora é um retrato claro do despreparo da política

internacional do País.

A presidente veio a público dizer que foi um erro do diplomata trazer um senador

boliviano,  que,  segundo  esse  diplomata,  estava  com  problemas  psiquiátricos  e

colocando em risco a vida dos membros do corpo consular brasileiro e a sua própria.

Mas esse mesmo Brasil, essa mesma presidente, que nesse momento repudia uma
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ação emergencial de um diplomata abandonado, bateu palmas para Cesare Battisti,

condenado por terrorismo na Itália. Cesare Battisti pode, recebe dos companheiros o

tapete  vermelho  no  Brasil.  Cesare  Battisti,  que  é  procurado  e  condenado  por

terrorismo na Itália, tirou a vida de muitas pessoas nesse país, e aqui é recebido com

tapete vermelho. Deve ter sido companheiro do José Dirceu e companhia limitada. No

entanto  um  embaixador,  um  diplomata  brasileiro,  que  no  desespero  tomou  uma

atitude para preservar uma vida humana e talvez a de muitos outros brasileiros, não

pode. Quem contratar uma pessoa e retirar 60% do seu salário, dando-lhe somente

40% para ela comer, beber e dormir, é condenado por trabalho escravo. Os médicos

que estão vindo de Cuba mandarão 60% do salário para sustentar a ilha de Fidel, e

ficarão apenas com 40%. Isso não é trabalho escravo? Que política internacional é

essa que queremos para o nosso país, deputado Vanderlei? O médico cubano vai

ficar  com 40%,  e  os  outros  60% vão subsidiar  o  falido  regime ditatorial  de  Fidel

Castro. Isso é trabalho escravo. Qualquer empresário que fizer isso no Brasil será

condenado por trabalho escravo, mas o governo federal faz. Para mim, não estão

preocupados  em resolver  o  problema da  saúde,  mas  nada  mais  fizeram  do  que

conseguir um artifício para mandar todos os meses alguns milhões de reais para a

ilha de Fidel Castro. Obrigado e parabéns a V. Exa. E parabéns ao jornal  O Tempo

pelo belíssimo trabalho de apuração sobre como nosso dinheiro está sendo jogado

fora em ilhas e ilhas no Caribe.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, solicito um minuto para concluir.

Não  sei  o  que  diz  o  nosso  Regimento,  mas  gostaria  de  pedir  que  as  notas

taquigráficas  do  meu  pronunciamento  fossem  enviadas  ao  atual  ministro  das

Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, para que tome conhecimento

do posicionamento de um deputado desta Casa.  Quero crer que posso falar  pela

Casa, porque estamos tratando de algo muito sério. Fala-se muito em contenção de

gastos e economia, criticam-se muito os gastos, principalmente do Poder Legislativo,

mas muitas vezes o que se tem é isto: de mais de 200 representações espalhadas

pelo mundo, apenas 37, segundo informações do ano passado, declaram os seus

gastos no Siafi. Quase 200 não aparecem lá. É o nosso dinheiro, o dinheiro do povo

brasileiro. E o nosso povo, os nossos compatriotas que estão espalhados pelo mundo
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merecem todo o respeito. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Deiró Marra.

O  deputado  Deiró  Marra*  -  Presidente  Hely  Tarqüínio,  que  hoje  preside  esta

Assembleia, tivemos a oportunidade, com a sua presidência, nesta manhã e início de

tarde de quarta-feira, de falarmos de algo que entendemos ser o mais importante.

Fizemos o que julgamos mais importante nesta Casa. Conseguimos hoje, em primeiro

turno, a votação, Sr. Presidente, do nosso código florestal. Aprovamos, em primeiro

turno, aquele código que revolucionará ou,  no mínimo,  tranquilizará e pacificará a

maior das condições para os nossos produtores rurais aqui em Minas.

Fizemos aqui hoje o debate de várias correntes. Vários deputados se pronunciaram

e se colocaram a favor ou contra a postura desse código florestal. É bem verdade

que, desde o ano passado, quando houve a aprovação no Congresso Nacional desse

código florestal, todos os agricultores deste país - não só os mineiros - estavam na

expectativa,  no  maior  anseio  de  que  houvesse  realmente  a  aprovação,  aqui  em

Minas, desse código florestal. Posso assegurar, como produtor rural que sou, pela

conversas que tivemos com vários presidentes de sindicatos rurais, com produtores

rurais,  com  segmentos,  com  diretorias  e  organizações  e,  acima  de  tudo,  com

federações da agricultura, que conseguimos aqui hoje um grande avanço. Interesses

de  alguns  parlamentares  buscavam  fazer  com  que  esse  avanço  fosse  protelado,

fosse suprimido, fosse aguardado mais ainda com a intenção de se retardar mais sua

aprovação. Veio a construção desse entendimento, pela primeira vez, como disseram

alguns aqui. O entendimento entre a base de governo e a base de oposição mostrou

que o que se buscava era, acima de tudo, o melhor para Minas.

Muito  nos  admiramos  quando  alguns  de  nossos  colegas  se  colocaram,  com

estranheza,  com atitude de espanto,  diante da oportunidade de construção desse

entendimento. Fico me perguntando, como parlamentar, como membro desta Casa e,

acima de tudo, como produtor rural, se não é nesse entendimento, se não é nessa

linha  que  deveríamos  já  ter  construído  e  trazido  para  todos  os  mineiros  essa

oportunidade de pacificação no campo.  Só quem faz, só quem milita,  só quem é

produtor rural, querido amigo Bonifácio Mourão, conhece a dificuldade e o entrave



1170
____________________________________________________________________________

existentes para a resolução desse problema.

Quero  falar  hoje,  neste  momento,  porque  às  vezes  fomos  até  criticados  por

segmentos contrários ao que foi votado aqui. No entanto, tivemos a hombridade, a

cabeça erguida de nos posicionarmos e de nos mostrarmos para Minas e para todos

os mineiros, especialmente para o setor  agrícola do Estado. Mostramos que seus

representantes não se furtaram a fazer essa defesa. Não falarei apenas sobre os

grandes produtores rurais. Pelo contrário, falarei que nosso maior compromisso hoje

era  realmente  fazer  um  código,  buscar  uma legislação  que  atendesse,  de  forma

especial, os pequenos produtores rurais, o trabalhador rural que sobrevive em seu dia

a dia com a oportunidade rural.

Ora, quando se fala disso é claro que existem interesses antagônicos e escusos

que  se  colocam  por  trás  de  uma aprovação  dessas.  Mas  quero  dizer,  de  forma

transparente, que fizemos o nosso papel e a nossa defesa, e isso não foi por uma

vez. No decorrer de mais de um ano, tivemos a oportunidade de debater, de falar e de

trazer  para  esta  Casa  questões  maiores,  questões  que,  realmente,  envolviam  a

discussão dessa legislação na área florestal.

Hoje tivemos aqui aquilo  que já imaginávamos: o acordo poderia terminar e ser

coroado  rapidamente.  Tivemos  o  embate,  não  de  ideias,  mas  de  interesses

antagônicos ao interesse do produtor. Falo isso como grande produtor rural que sou.

Observamos, nesta Casa, às vezes calados, às vezes olhando nos meandros, que as

pessoas se escondem por meio dos seus projetos, e o bem maior realmente não é

atingido. Coloco isso de uma forma muito clara e construtiva. Com essa votação em

Minas, teremos a oportunidade de transformação, proporcionando um grande avanço

a todos nós mineiros.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Deiró Marra, V. Exa. está,

com muita justiça, fazendo referências elogiosas à aprovação do código florestal por

esta Casa, em 1º turno, na manhã e tarde de hoje. V. Exa. viu e participou de uma

batalha verdadeira de debates,  para que pudéssemos,  enfim,  votar  o 1º  turno do

código tributário.  Presidente deputado Hely Tarqüínio,  V. Exa. agiu, como sempre,

com equilíbrio, sabedoria e com plenos fundamentos para que o pedido feito fosse

indeferido e para que os trabalhos continuassem. Com isso, conseguimos votar o
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projeto em 1º turno, com todas as sua emendas, que passaram de uma centena. Isso,

na  verdade,  faz  muita  justiça  aos  produtores  e  aos  trabalhadores  rurais.  O  que

fizemos?  Votamos,  em  Minas,  um  código  equivalente  ao  aprovado  no  governo

federal. Isso faz justiça, não só ao produtor rural, mas também ao trabalhador. V. Exa.

é produtor rural, e eu também, um modesto produtor rural; sabemos da luta desses

produtores.  Fui  criado  na  roça,  na  fazenda;  frequentando minha escola  a  cavalo,

viajando 14km de ida e volta, portanto, sabia disso desde aquela época em que era

criança e frequentava a escola.

O produtor rural hoje, que possui menos de 200ha, deputado Deiró Marra, não tem

sequer condições de contratar um empregado. Se ele precisar de um carpinteiro ou

pedreiro, não terá como pagar, porque todas as obrigações trabalhistas - e isso é de

lei - ficam em mais de R$1.000,00, e ele não possui esse rendimento. Se olharmos o

que ele ganha com o preço do leite e com tudo o que ele produz em sua propriedade

rural, veremos que não lhe restará esse valor.

No entanto, o produtor rural vai ficar impedido de produzir alimentos para sua mesa

e para a nossa mesa? O produtor rural, que é a maior alavanca da economia deste

país, vai ficar impedido de progredir, logo aqui em Minas Gerais? Nosso estado é

campeão na produção de inúmeros produtos rurais deste país. Ele está na frente, não

só no leite e no gado, mas também em outros setores.

Iríamos aqui, com os olhos voltados para o passado, impedir que se votasse um

código florestal que desse, pelo menos, condições ao produtor rural de trabalhar a

sua terra? Na verdade, lutamos, debatemos e ficamos aqui horas e horas, a maioria

sem almoço, como estou até agora, 15h10min. Mas fizemos isso por uma causa mais

que justa, exatamente para atender aquelas pessoas que proporcionam, promovem,

provocam, sedimentam e seguram nosso almoço e nosso pão de cada dia.

O  Deputado  Deiró  Marra*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  pelas

palavras elogiosas que vêm contribuir com a nossa tese de acreditar no pequeno e

médio produtor rural e no grande empresário rural. Se hoje este país tem condições

de  dizer  que  ainda  tem  algum  superávit,  podem  ter  certeza  que  é  graças  ao

agronegócio e aos nossos investimentos.

O que eu, como deputado, vice-líder do governo, mas acima de tudo como produtor
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rural, não posso deixar de dizer aos mineiros é que o nosso partido, o PR, o partido

do produtor rural, tem a certeza de que pode e deve caminhar a passos largos com

essa questão da consolidação.  Não  tínhamos  uma insegurança jurídica,  mas um

verdadeiro  abismo  jurídico.  Deputado  Bonifácio  Mourão,  falo  a  V.  Exa.,  como

causídico  que  é,  que  tínhamos  um  verdadeiro  hiato  jurídico,  pois  as  leis  que

vigoravam eram muito piores, causavam muita insegurança em função da aprovação

do código federal.

Nesse final, quero falar um pouco do momento da agricultura, já o relacionando à

questão do código florestal e aproveitando o desenvolvimento que buscamos com

essa nova legislação. Deputado Hely Tarqüínio, não só Belo Horizonte mas também o

Brasil  viverão um momento especial,  quando nossa capital  vai  sediar o seminário

internacional  do café.  Esse evento vai  se estender  a todo o mundo. Na verdade,

somos de uma região produtora e forte do café. Patrocínio, Patos de Minas, Monte

Carmelo, Araguari são cidades que estão no que chamamos de quadrilátero não do

ferro, mas do café. Nós a denominamos de região de origem do café do cerrado.

Hoje, deputado Bonifácio Mourão, temos uma marca forte e consolidada lá. O café do

cerrado representa algo em torno de mais de 45% das exportações de café do Brasil

inteiro. Então essas cidades têm a oportunidade de se fazerem representar nesse

seminário internacional. Informo que estaremos presentes para consolidar e efetivar

realmente nossas expectativas.

Quero  dizer  claramente,  com  o  peito  aberto,  que  o  único  governador  desta

Federação, de todos os estados brasileiros, que teve coragem de procurar, questionar

e buscar um preço mínimo para o café foi o governador Anastasia. Ele foi o único que

teve  coragem  de  escrever,  cobrar  e  buscar  esse  preço  mínimo.  Hoje  estamos

pedindo, mais uma vez, ao nosso governador que entre em cena, que se aproxime

desse  momento  do  seminário  internacional  do  café  para  que  essas  políticas

anunciadas  pelo  governo federal  possam,  de  verdade,  ser  colocadas  em  prática.

Pasmem, amigos,  porque já estamos finalizando a colheita do café e até hoje as

medidas anunciadas, em Varginha e em toda a mídia nacional, não foram colocadas

em prática. O produtor rural não consegue o preço mínimo anunciado, de R$307,00.

Esse valor não tem validade, porque não há oferta de compra. O preço colocado
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como pé, ou seja, como preço futuro, que foi tão alardeado pela presidente Dilma e

pelos ministros, em Varginha, não está acontecendo. Não vou fazer aqui uma crítica a

nossa presidente, mas vou criticar o seu corpo de assessores, o próprio Ministério da

Agricultura e todos os companheiros.

Com todo o respeito à amizade que tenho com o nosso atual ministro deputado

Toninho Andrade, é preciso que aquilo que foi anunciado aconteça na prática. Faço

essa cobrança pública para que o Banco do Brasil deixe de segurar as propostas e

entregue o dinheiro aos produtores rurais,  facilitando a operacionalização, fazendo

com que o preço mínimo possa chegar. Já estamos finalizando a colheita do café, e a

implementação dessas políticas ainda não ocorreu. Falo claramente que as políticas

públicas não são do governo de Minas. Gosto e admiro o nosso querido deputado

Sávio  quando  vem  aqui  na  frente  falar  das  políticas  públicas  de  Minas,  mas  as

políticas públicas para o produtor de café não estão acontecendo. O nosso amigo

ministro Toninho Andrade não consegue colocá-las em prática. Não entendo por que

este país aprova o preço mínimo e o financiamento da lavoura, mas o Banco do Brasil

segura o dinheiro,  não permite que o produtor  desvende os caminhos para obter

esses benefícios.

Neste momento é importante fazer essa cobrança, para que, coroados de êxito com

a aprovação do código florestal hoje, possibilitemos políticas de garantia aos nossos

produtores rurais,  especialmente os de café, e que coloquem a mão no dinheiro,

consigam vender o produto ao preço mínimo, fazendo com que os leilões de preços

futuros aconteçam.

Finalizo  fazendo  um  convite  especial,  deputado  Hely  Tarqüínio.  Somos  de

Patrocínio  e  Passos,  cidades  coirmãs.  Teremos  agora  a  realização  do  seminário

internacional do café em Belo Horizonte. Depois,  teremos o seminário regional do

café do cerrado, em Patrocínio, que acontecerá dos dias 24 a 27 de setembro. Na

ocasião discutiremos de forma regionalizada a cultura do café, que é importante para

toda a região. De forma muito pessoal, deixo isso pontuado. É preciso, sim, que o

governo federal, de forma muito clara e objetiva, comece a colocar em prática o que é

anunciado,  especialmente  planos  agrícolas,  custeios,  venda  de  mercado  futuro,

enfim, os mecanismos de sustentação do café, que hoje tem preço de R$280,00,
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R$285,00,  enquanto  o  preço mínimo do governo federal  é  de  R$307,00.  Nossos

agradecimentos e a nossa cobrança, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

acabamos de aprovar nesta manhã e no início da tarde as contas dos três anos de

governo do eminente senador Aécio Neves e o projeto do código florestal em 1º turno.

Sem dúvida, o nosso trabalho alcançou boa parte de seus objetivos, após grandes

debates e lutas dos deputados para aprovação do código. O deputado Romel Anízio,

que está presente nesta reunião, foi um dos que mais lutou por isso. Aprovamos a

matéria fazendo justiça ao produtor rural.

Disse  há  pouco,  em  aparte  ao  deputado  Délio  Malheiros,  que  até  agora,  às

15h23min, ainda não tínhamos almoçado, mas que seria mais do que justo fazer uma

homenagem com esse trabalho àqueles que põem o almoço em nossa mesa todos os

dias: os produtores rurais.

Presidente Hely Tarqüínio, nesta tarde também queremos falar alguma coisa sobre

as contas do governador Aécio Neves. Nós, deputado Délio Malheiros, que tivemos

de ficar calados durante todo o processo de votação das contas do senador Aécio

Neves para que pudéssemos votar, poderíamos responder todas aquelas acusações

feitas totalmente sem fundamento; afinal tínhamos fundamentos em quantidade para

isso, mas interessava a nós e ao povo de Minas Gerais que, por questão de justiça,

se aprovassem as contas do governador Aécio Neves. Justiça por quê? Porque, nas

palavras do orador que nos antecedeu, deputado Juninho Araújo, existe a Minas de

antes e a de depois  de Aécio e Anastasia.  Antes,  desde os tempos de Juscelino

Kubitschek.  Não se  pode recordar  de  um governo que  tanto  fez  por  este  estado

quanto o de Aécio e Anastasia.

Hoje, desta tribuna ou, então, dos microfones da plateia, falou-se muito sobre o

governo  Aécio  Neves  dizendo-se  que  a  educação  é  ineficiente,  que  também  foi

deficiente na saúde e assim por diante, que não aplicou os 25% da educação nem os

15% da saúde. Aplicou, sim, tanto é que teve suas contas aprovadas no Tribunal de

Contas, que é o órgão fiscalizador. Mas o que interessa sobretudo ao povo do Estado
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de Minas Gerais não é só o atendimento à exigência legal,  mas às revindicações

básicas  da  comunidade  mineira,  do  povo  da  capital  e  do  povo  do  interior  deste

estado.

Então, Presidente Hely Tarqüínio, ao correr os olhos na área da educação, temos

de lembrar que, no que diz respeito às escolas públicas em Minas Gerais, o trabalho

de Aécio  Neves  e  Anastasia  começou com o  Choque de Gestão,  passou para  o

Estado para Resultados e chegou à Gestão para a Cidadania. Nessas três grandes

fases desses governos de Aécio e Anastasia, por exemplo, na área da educação,

deputado  Romel  Anízio,  Minas  Gerais  hoje  está  em  primeiro  lugar,  e  essa

classificação é do Ministério da Educação. É o primeiro lugar nas escolas públicas no

ensino fundamental e básico no Brasil e o segundo lugar no ensino de 2º grau. Minas

Gerais é campeã desde cinco anos atrás ou mais. Além disso, nos governos de Aécio

e  Anastasia,  nosso  Estado  foi  e  tem  sido  campeão  em  todas  as  olimpíadas  de

matemática.

Em Minas Gerais, aos 8 anos de idade, o aluno da escola pública já sabe ler e

escrever. Isso porque no governo Aécio Neves o aluno passou a frequentar o ensino

fundamental em 9 anos, o que é uma ação pioneira também no Brasil. Isso, sim, é

prova de que se trabalhou e se colheram os resultados na área da educação. Isso,

sim, responde a qualquer acusação, até mesmo teatral, que se fez aqui hoje, falando-

se das contas de Aécio Neves.

Mas  não  é  só  isso.  Ao  se  falar  em  matemática,  precisa-se  falar  também  em

português, nossa língua pátria. Já disse aqui, mas é bom repetir, que é extremamente

importante  que a  criança com 8  anos  já  saiba  ler  e  escrever.  A partir  daí  o  seu

progresso  será  muito  mais  rápido.  Com  isso  Aécio  Neves  se  preocupou  Aécio,

Anastasia e seus então secretários de Educação. Então, fazer a acusação aqui de

que esse governo não olhou para a educação é querer desviar o olhar do povo para

uma área em que o governo fez; mas, às vezes, o que se investe na educação não é

visível, deputado Romel Anízio e deputado Bosco, que é da área da educação. O que

se investe na cabeça não é visível como o que se investe no asfalto.

Por isso foi preciso desviar os olhos do povo de Minas Gerais para a educação.

Para  quê?  Para  ele  esquecer  os  5.000km  que  Aécio  Neves  fez  no  programa
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Proacesso, ligando todos os municípios mineiros às áreas asfaltadas.

Procurou-se desviar o raciocínio dos mineiros do programa Caminho de Minas, que

o grande governador Anastasia está fazendo em continuidade ao Proacesso de Aécio

Neves. O Proacesso ligou todos os municípios de Minas Gerais ao asfalto, o Caminho

de  Minas  está  ligando  uns  municípios  a  outros.  Para  que  isso?  Para  facilitar  o

escoamento da produção da economia dos mineiros, sobretudo do produtor rural.

Concederei  aparte  ao  deputado Deiró  Marra,  mas  a  seguir  quero  falar  sobre  a

saúde, sobre a telefonia rural, sobre a segurança, para dizer ao povo mineiro o que

aprovamos, com a maior justiça. Talvez o voto “sim” que demos hoje aqui na manhã

seja um dos votos mais justos que se tenha dado no Plenário desta Casa, quando

aprovamos as contas do eminente senador e futuro presidente da república Aécio

Neves.

O deputado Deiró Marra (em aparte)* - Obrigado, deputado Bonifácio Mourão. Com

eloquência, V.  Exa. faz essa defesa, essa exposição, como diz V. Exa.,  que ficou

guardada para o momento oportuno. Ouvimos V. Exa. ser aparteado; ouvimos, vamos

dizer, a defesa, de forma clara, pela oposição, que fez seu papel para trazer essas

informações.

Mas quero dizer a V. Exa., como empresário, como um homem público, que o mais

importante desse governo, tanto do Anastasia quanto do senador Aécio Neves, é que

são  irrelevantes  essas  questões,  porque  quem  sabe  realmente  o  que  esse

governador,  o que esse senador fez, deputado Bonifácio Mourão, é o morador de

cidades como a nossa, é o morador de cidades como Lagoa Grande, que estava há

50 anos andando na terra. Só foi possível um asfalto de 30km porque teve um Aécio

na vida, senão estava na terra até hoje. São cidades como Unaí, como Arinos, como

Urucuia de Minas, como Riachinho que sabem o que é andar na terra durante 40, 50

anos, desde que foram criadas. Sem contar o acesso asfáltico que foi colocado nas

regiões  do  Norte  de  Minas.  Estou  dizendo  aqui  das  regiões  do  Alto  Paranaíba,

cidades fortes na produção agrícola - o maior entrave para o seu crescimento era a

falta do asfalto, a via de sinalização.

Então, quero dizer a V. Exa., deputado Bonifácio Mourão, que o mais importante

não são as palavras, não é palavra da oposição acusando, não é a sua palavra, com
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todo respeito, em defesa. São as ações, porque o cidadão, a mineira e o mineiro que

moram no interior, que comiam poeira todo dia lembrar-se-ão pelo resto de suas vidas

dessas ações concretas; não da palavra, mas da ação. Muito obrigado, excelência.

O deputado Bosco (em aparte)* - Caro líder, deputado Bonifácio Mourão, quero aqui

também,  de  forma  bastante  breve,  manifestar  nossa  alegria  e  satisfação  de,

juntamente com dezenas de deputados desta Casa, termos aprovado hoje as contas

do governo do Estado de 2006, 2007 e 2008. Entendo que nós, aqui, não fizemos

favor, fizemos justiça com o ex-governador que mudou a história de Minas.

Nós, que acompanhamos a política de Minas Gerais há décadas, sabemos que

existe uma Minas Gerais antes e outra depois do governador  Aécio Neves -  sem

querer desmerecer os seus antecessores, durante a sua gestão no governo de Minas,

houve uma transformação no nosso Estado.  Ele levou ao Norte de Minas,  região

menos favorecida, mais sofrida, uma tratativa diferenciada. Na época, foi instituída

uma secretaria específica, a Secretaria de Governo, que cuida exatamente do Norte

de  Minas,  do  Vale  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri,  tratando  especialmente  das

questões inerentes àquela região, entre tantas outras medidas e projetos que V. Exa.

já colocou e que vai continuar com a mesma propriedade.

Gostaria, meu caro líder, de dizer da evolução da educação. Não se faz educação

com qualidade, não se transforma educação de uma noite para o dia. Ela tem a sua

evolução. Hoje estamos colhendo bons frutos, bons resultados. O nosso estado é o

primeiro entre todos da Federação no Ideb. Isso não aconteceu por acaso, nem por

um passe de mágica;  foi  um trabalho  contínuo,  iniciado na época do governador

Aécio Neves e seguido pelo governador Anastasia.

Deputado Romão, tudo isso é fruto de um trabalho contínuo, permanente e de uma

administração séria. Fiquei muito tranquilo, em nome do povo de Minas Gerais, em

especial  do  Alto  Paranaíba,  em  votar  favoravelmente  as  contas  desse  grande

governador,  grande  senador  e,  se  Deus  quiser,  num  futuro  breve,  presidente  da

República do nosso país. Então, fico muito tranquilo.

Ao mesmo tempo, caro Deputado Mourão, quero abraçar todos os produtores rurais

do nosso estado. Recebemos aqui inúmeros produtores e presidentes de sindicatos

que vieram apresentar as impossibilidades de se trabalhar nas suas terras e clamar
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por  um  código  florestal  que  proporcione  condições  mínimas  de  trabalho.  Eles

enfrentam taxas e mais taxas, e multas e mais multas. Agora, a partir de hoje, esta

Casa  inaugura  um  novo  momento  em  favor  dos  produtores  rurais,  classe  muito

importante para o nosso estado e para o nosso país. Hoje foi votado aqui, em 1º

turno, o código florestal. Quero crer que, com o apoio dos nossos pares, na semana

que  vem  votaremos,  em  definitivo,  esse  código  florestal,  para  que  os  nossos

produtores possam seguir em frente, possam fazer com que Minas Gerais continue

sendo um grande estado produtor deste país, alimentando não somente os mineiros,

mas também exportando alimento para todo o mundo.

Gostaria também, caro deputado Mourão, de aproveitar a oportunidade para fazer

uma saudação ao vereador Sargento Hamilton, vice-presidente da Câmara Municipal

de Araxá, que nos visitou, juntamente com o seu assessor, Jorginho. Levem o nosso

abraço a todos os vereadores da Câmara Municipal de Araxá e, de forma especial,

hoje,  Sargento  Hamilton,  aos  produtores  rurais  do  Alto  Paranaíba e  do  Triângulo

Mineiro. Parabéns Mourão, parabéns Minas e parabéns aos produtores rurais.

O  deputado  Romel  Anízio  (em  aparte)*  -  Sr.  Presidente,  nobre  líder,  deputado

Bonifácio Mourão, o senador Aécio não precisa de defesa, o seu grande defensor é a

sua história, o seu passado, o seu presente, aquilo que construiu e vem construindo

ao longo da sua vida pública. Apenas é necessário que se mostrem os fatos. V. Exa.,

como líder desta Casa, sabe mostrar, sabe conduzir a nossa bancada e realmente

está sabendo, com a sua competência, com a sua vivência, com a sua inteligência,

ser o grande líder de que necessitamos.

O presidente - Muito obrigado, deputado Romel Anízio.

O deputado Romel Anízio (em aparte) - Quero encerrar, meu caro Presidente Hely

Tarqüínio, não sem antes cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que V. Exa. vem

realizando, ao presidir as reuniões desta Assembleia com competência, humildade,

mas sabemos que é um homem altamente culto e preparado, e tem dado realmente

uma grande lição de como se preside o Legislativo.

Meu  caro  Deputado  Mourão,  continue  nessa  empreitada  e  tenha,  com  toda  a

certeza, nossa parceria. Estamos sempre ao seu lado na luta intransigente pelos mais

altos interesses de nosso querido Estado de Minas Gerais.
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O deputado Bonifácio Mourão - Obrigado, Deputado Romel Anízio.

Sr. Presidente, quero encerrar minhas palavras e já percebo que o deputado Sávio

Souza  Cruz  se  incomoda  muito  com  meu  discurso  e  chama a  atenção  sobre  o

Regimento.  Percebemos que esse Regimento precisa ser respeitado em todas as

horas e por todos os deputados, mas acho que o que mais incomoda o deputado

Sávio Souza Cruz é o conteúdo do meu discurso, quando estamos mostrando aqui os

fatos. Hoje V.  Exa.  fez,  de forma teatral,  a  meu ver,  uma acusação veemente ao

senador  e ex-governador  Aécio  Neves.  Não estamos aqui  acusando V.  Exa.  nem

ninguém  de  nada.  O  que  estamos  mostrando  aqui  são  os  fatos  que  atestam  o

governo Aécio Neves-Anastasia em Minas Gerais.

Poderíamos ficar aqui, Deputado Sávio Souza Cruz, a tarde inteira falando sobre

obras de Aécio Neves. Estamos tentando resumir. Se entrarmos na saúde, teremos

muitas coisas.

Só para resumir, Sr. Presidente, os apartes, todos fundamentados. Tivemos nosso

tempo  prejudicado em 5 minutos,  pois  começamos a  falar  às  15h20min,  como o

quarto  orador  inscrito,  e  tínhamos  de  começar  às  15h15min.  Se  tivéssemos

começado nesse horário talvez terminássemos dentro do prazo. Íamos falar, na área

da saúde, sobre os programas de saúde da família, que dobraram de 2 mil para mais

de 4 mil; sobre as Unidades Básicas de Saúde, que aumentaram e se multiplicaram

nos governos de Aécio e Anastasia; sobre as Unidades de Pronto Atendimento - UPAs

-;  sobre  os  hospitais  regionais  que  se  constroem  no  interior  de  Minas  Gerais,

incluindo  nossa  Governador  Valadares;  sobre  o  Pro-Hosp,  que  dobrou;  sobre  os

medicamentos  que  dobraram  de  modo  geral;  sobre  as  farmácias  de  Minas,  que

aumentaram assustadoramente; sobre a mortalidade infantil, Deputado Duarte Bechir,

que caiu no governo Aécio-Anastasia. Íamos falar sobre a média de vida das pessoas

em Minas, que é de 75 anos e no Brasil é de 72. Íamos falar sobre a segurança, com

a qual o governo federal não contribui com praticamente nada para Minas Gerais...

Peço a garantia da minha palavra só para terminar.

V. Exa. está com medo da resposta, Deputado Sávio Souza Cruz? Está com medo

de falar do governo Aécio-Anastasia. O Deputado Sávio Souza Cruz precisa ter mais

coragem. Fala e precisa ouvir.
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Termino e agradeço a V. Exa., mas o deputado Sávio Souza Cruz está com medo

de ouvir a resposta, com medo de ouvir falar do governo Aécio-Anastasia.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questões de Ordem

O deputado Sávio Souza Cruz  - Sr. Presidente, o relógio acima da cabeça de V.

Exa.  registra 15h39min.  O Regimento  que V.  Exa.  tem de cumprir,  quando nesta

cadeira, estabelece que esta fase termina às 15h30min. Indago se essa regra não

vale  para  líder  do  governo.  O  líder  do  governo,  que  distribui  as  emendas,  que

encaminha  os  pleitos,  não  tem  regra  a  cumprir.  Quero  tranquilizar  o  Deputado

Mourão: o discurso dele não me incomoda em nada por ser fraco na forma, mentiroso

no conteúdo e revelador apenas dessa sabujice em que se transformou esta Casa.

Sr. Presidente, esse episódio revela nesta Casa que não existe regra em Minas. Não

existe instituição, não há regras, não há Constituição, não há leis e agora não há

sequer Regimento Interno nesta Casa. V. Exa., ao sentar-se nesta cadeira, tem de

fazer  cumprir  o  Regimento  Interno.  Insisto,  não  tenho nenhuma reserva.  Que  as

pessoas falem à vontade ou o que quiserem, mas desde que dentro do Regimento. É

muito preocupante quando se rasga o Regimento desta Casa para atender ao líder do

governo que representa o imperador. O representante do imperador tem o direito de

rasgar  o  nosso  Regimento,  assim  como  o  imperador  rasga  a  Constituição.  Sr.

Presidente, V. Exa. pode garantir a minha palavra? Está gritando no Plenário.

O presidente  - Quero apenas fundamentar a situação que aconteceu hoje,  com

circunstâncias das mais diversas. A paciência e a tolerância fazem parte da justiça.

Desde o primeiro orador estou concedendo o tempo de 3 a 4 minutos a mais para

cada um. Busquei ser leniente e atender aos princípios do Parlamento. Não tenho
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sido ortodoxo. Tenho tido tolerância com ambas as partes: oposição e situação. A

presidência tem tolerância com o parlamentar,  porque às vezes ele quer dar uma

explicação a mais. Mas há alguns que não tem a capacidade de frear o ímpeto, a

emoção e percebo que as provocações são bilaterais.  Deveríamos transcender  o

espírito socialista que tem sido revelado nesta Casa, bem como o espírito da social-

democracia para fazermos síntese para o bem de todos nós. E o povo também vai

gostar disso.

O deputado Sávio Souza Cruz  - Sr.  Presidente, sabe da minha admiração e do

respeito que tenho por V. Exa. Mas nestes longos anos em que estou nesta Casa,

jamais vi a 1ª Fase se arrastar por 9 minutos fora do horário regimental. Nunca vi

isso, é a primeira vez. E não se trata de conivência com o prazo para que se feche o

raciocínio, não foi isso que ocorreu. O tempo já havia vencido há mais de 5 minutos, e

abriu-se prazo para aparte. Insisto, não tenho nada contra alguém levantar qualquer

tese. Cada conta discutida, poderia ter sido discutida pelo deputado Mourão, que é

disso incumbido, porque isso estaria dentro da regra do jogo. Ao cabo do horário dos

oradores, sabendo-se que depois deles ninguém mais poderia falar, dar um tempo

ilimitado  para  se  falar  o  que  quiser,  simplesmente  porque  se  trada  do  líder  do

governo,  não  pode  acontecer.  Isso  trará  para  esta  Casa  a  falta  de  regras  que

aconteceu em Minas Gerais: de não haver Constituição, de não haver lei, e agora não

há sequer Regimento para o líder do governo, porque ele é representante do “seu

amo”. E o que o “seu amo” mandar, temos de fazer “sim, senhor”. Não me submeto a

isso e sei que V. Exa. também não. Gostaria de fazer um apelo para que isso não se

repita, a fim de não passarmos para a população de Minas uma visão escancarada

do estado de exceção em que transformamos esta Casa. Aqui não há regras, não há

Constituição, não há lei, não há Regimento, e o líder do governo pode fazer o que

quiser.

O presidente - Deputado Sávio Souza Cruz, a partir de hoje, na minha presidência,

tenha certeza: vou interromper qualquer deputado que ultrapassar 1 minuto. V. Exa.

sabe  muito  bem  que  a  bancada  do  PT  às  vezes  ultrapassa,  mas  os  outros

ultrapassam  também.  Não  quero  personificar.  V.  Exa.  personificou  no  líder  do

governo, mas há o líder da oposição e o da maioria que também ultrapassam, mas
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tenho tolerado por uma questão de busca de acordo. O Parlamento é dialético - até

se fazer o encontro, o relógio britânico já registrou muito tempo.

O deputado Duarte Bechir - Solicitei a palavra pela ordem ao término das leituras,

presidente.

Desde o final da votação de hoje, estive no Plenário, aguardando ansiosamente o

final do pronunciamento dos que estavam previamente inscritos no pinga-fogo. Mas

não fui incluído no pinga-fogo nem pude falar  pela ordem ao término da votação,

porque V. Exa. teve de encerrar a reunião às 14 horas. Outros parlamentares tiveram

a oportunidade de  se  manifestar,  mas,  até  o  presente  momento,  não  pude fazer

minhas ponderações a respeito do que foi apreciado nesta manhã, que, reitero, é de

muita importância para Minas Gerais.  Na discussão do código florestal,  tivemos a

oportunidade de discutir  e  aprovar,  em 1º turno,  emendas que atendem a todo o

Estado, pois até então não tínhamos regras para que os produtores pudessem agir de

acordo com a necessidade de cada região. No Sul, onde moro, os produtores e os

agropecuaristas estão preocupados com suas plantações e reservas, porque não há

normas.  Mas hoje Minas Gerais  deu o primeiro e importante passo,  aprovando o

nosso código florestal, fruto dos debates e de entendimentos desta Casa, e que aqui

aguardava votação desde 2011. Então, é preciso ressaltar a contribuição que esta

Assembleia  dá  para  o  Estado de  Minas  Gerais.  Talvez,  presidente,  as  regras do

código florestal nacional sejam abrigadas aqui de forma um tanto quanto diferente,

mas isso  se deve às características  do  nosso estado.  Somos a  caixa  d´água  do

Brasil. Quantas usinas estão funcionando lá embaixo em virtude da água que temos

em Minas Gerais? Quantas delas necessitam da nossa água? Portanto, em relação

ao código florestal, Minas é um estado que dita as normas para os demais, pelas

nossas reservas e pela nossa mineração. Então, é importante ressaltar a importância

do que foi votado nesta Casa, e quero comungar com os meus pares o entendimento

de que hoje demos  uma contribuição extraordinária  para  os  produtores  de  Minas

Gerais, para as nossas reservas florestais e para o desempenho da nossa indústria

mineral. Tudo foi aprovado no 1° turno, e creio que no 2° turno também vamos votar

com muita clareza e após muito estudo. Por fim, quero dizer que hoje aprovamos as

contas do governo relativas aos anos de 2006, 2007 e 2008 - do hoje senador Aécio
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Neves e ex-governador de Minas Gerais. A oposição teve o direito de encaminhar e, é

claro, fez uso daquela tribuna em vários momentos, e o público de casa deve ter

notado que nenhum deputado da base respondeu prontamente às afirmações feitas

pela oposição. Por que não respondemos? É comum na Casa, quando fazemos um

acordo para votar, que a oposição discuta e, depois, tenhamos a oportunidade de

debater,  até  mesmo  para  insistir  que  certas  afirmações  não  condizem  com  a

realidade. Temos esse direito! O que o deputado Bonifácio Mourão está fazendo hoje

é mostrar, com números, estatísticas e documentos, os avanços de Minas em todos

os segmentos. Muitos insistem em não enxergar, em não ver o que está acontecendo

em Minas Gerais. Mas a Minas de hoje é diferente da do governo anterior, do qual

participava a oposição de hoje. É outra. É uma Minas responsável, com crédito. Uma

Minas que, aos olhos do exterior, é vista como um estado responsável. A Minas de

hoje  é  outra.  No  ano  que  vem,  teremos  eleições  para  governador  de  Estado  e

senadores,  renovando  o  quadro  dessa  Casa,  e,  pensando  nisso,  não  se  pode

desconstruir  de  uma tribuna ou de  um microfone a  história  real  da  nossa Minas

Gerais.  Caro  presidente,  não  havendo  número  regimental,  solicitamos  o

encerramento de plano desta reunião.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as especiais de amanhã, dia 29, às 9 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 514/2013*

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
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Município de Santa Vitória o imóvel que especifica.

Informo a Vossa Excelência que o imóvel em questão foi doado, pelo Município, ao

Estado de Minas Gerais, em 23 de agosto de 2011, para instalação de uma escola

estadual de ensino médio.

Saliento que o imóvel não foi utilizado pelo Estado, que optou por construir a nova

unidade de ensino em outro terreno municipal.

Nesses  termos,  esclareço  a  Vossa  Excelência  que  a  reversão  do  imóvel  é

conveniente e oportuna, e conta com a anuência do Município de Santa Vitória.

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 4.438/2013

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Santa Vitória o imóvel

que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Santa

Vitória o imóvel com área de 7.200m², situado entre as ruas 10 e 12 e as avenidas 09

e 11, Bairro Brasil, registrado sob o n° R-01-2362, página l do Livro 2, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Santa Vitória.

Art. 2° - 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 515/2013*

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a  honra de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  que  seja  submetido  à

apreciação dessa egrégia Assembleia, projeto de lei que extingue o Instituto de Terras

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

O projeto de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a

redução de custos  e a  racionalização da máquina pública  do  Poder  Executivo.  A
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premência de redução de algumas despesas sinaliza para alternativa de extinção do

ITER  e  a  consequente  transferência  de  suas  competências  para  a  Fundação

Ruralminas.

Ressalto  que  a  proposta  não  importará  em  redução  do  comprometimento  do

Governo do Estado com as políticas públicas específicas da área tampouco prejuízo

no alcance das metas e resultados pactuados com a população.

Assim,  visando  a  garantir  a  racionalização  da  modelagem  institucional  e  da

estrutura orgânica com vistas ao eficiente exercício das competências originárias das

mencionadas entidades, proponho, Senhor Presidente, o presente projeto de lei.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.439/2013

Extingue o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art.  1º -  Fica extinta a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais,

criada  pela  Lei  nº  14.084,  de  6  de  dezembro  de  2001,  transferindo-se  suas

competências da seguinte forma:

I  -  para a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -,  as relativas ao planejamento,

coordenação e execução da política agrária e fundiária rural do Estado, realizadas por

meio  da regularização de áreas  devolutas  rurais  e  de  outras  ações destinadas à

democratização do acesso e à fixação do homem à terra;

II - para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão  Metropolitana  -  SEDRU  -,  as  relativas  ao  planejamento,  coordenação  e

execução  da  política  fundiária  urbana  do  Estado,  realizadas  por  meio  da

regularização  de  áreas  devolutas  urbanas  e  de  outras  ações  destinadas  à

democratização do acesso e à fixação do homem à terra.

Art.  2º  -  A RURALMINAS sucederá  o  ITER nos  contratos,  convênios  e  demais

direitos e obrigações que ele tenha contraído no desempenho de suas competências.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a RURALMINAS os arquivos, as cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes  celebrados  pelo  ITER até  a  data  da  publicação  desta  lei,  desde  que  se
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proceda, quando necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao

apostilamento.

Art. 3º - Em função do disposto no inciso I do art. 1º, o art. 81 da Lei Delegada nº

180, de 20 de janeiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 81 - A Fundação Rural Mineira - RURALMINAS -, a que se refere o art. 12 da

Lei  Delegada  nº  179,  de  2011,  tem  por  finalidade  planejar,  desenvolver,  dirigir,

coordenar, fiscalizar e executar a política agrária e fundiária do Estado, por meio da

regularização de áreas devolutas e de outras ações destinadas à democratização do

acesso  e  à  fixação  do  homem  à  terra,  bem  como  projetos  de  logística  de

infraestrutura  rural  e  de  engenharia  com  vistas  ao  desenvolvimento  social  e

econômico  do  meio  rural  no  Estado,  observadas  as  diretrizes  formuladas  pela

SEAPA , competindo-lhe:

I  -  gerir  planos,  programas  e  projetos  de  infraestrutura  rural  e  de  engenharia

agrícola e hidroagrícola, abrangendo ainda:

a) a construção e recuperação de estradas vicinais;

b) a recuperação de áreas degradadas;

c) o desassoreamento de cursos fluviais;

d) a construção e recuperação de barramentos de água;

e) a implantação de poços artesianos;

f) a eletrificação e o saneamento do meio rural;

g) a construção e implantação de tanques de piscicultura;

h) a operação e manutenção de barragens de perenização; e

i)  a  construção  e  implantação  das  estruturas  físicas  necessárias  ao

desenvolvimento do meio rural e de sua atividade agrícola;

II - incentivar e apoiar programas de desenvolvimento social e econômico do meio

rural, observada a orientação da SEAPA;

III - executar serviços de motomecanização e de engenharia agrícola;

IV  -  manter  intercâmbio  com  instituição  pública  ou  privada,  nacional  ou

internacional, a fim de obter cooperação técnica, científica e financeira;

V - planejar, coordenar, fiscalizar e executar programas de desenvolvimento rural no

âmbito estadual, em articulação com outros órgãos e entidades do Poder Executivo;
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VI -  planejar,  coordenar,  supervisionar  e  executar  projeto  público  de irrigação e

drenagem, no âmbito da Administração Pública Estadual;

VII - propugnar pela preservação dos princípios da legislação ambiental;

VIII - administrar, diretamente ou por meio de terceiros, e fiscalizar o funcionamento

do  sistema de irrigação  do  complexo do Projeto  Jaíba,  segundo  as  diretrizes  da

SEAPA;

IX - promover a regularização de terra devoluta e administrar as terras arrecadadas,

inclusive as terras devolutas provenientes dos Distritos Florestais, até que recebam

destinação específica;

X - prevenir e mediar conflitos que envolvam a posse e o uso da terra, contribuindo

para  a  promoção  e  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,  observada  a  diretriz

governamental;

XI - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com

os da União, dos Municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária

rural e da reforma agrária;

XII - executar a política agrária do Estado de acordo com programa estadual de

reforma agrária;

XIII - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à

especulação e com uso inadequado para a atividade agropecuária;

XIV - celebrar convênio, contrato e acordo com órgão e entidade pública ou privada,

nacional ou internacional, com vistas à consecução de sua finalidade;

XV - promover permuta de terras públicas, dominiais, devolutas ou arrecadadas,

para a consecução de sua finalidade institucional;

XVI - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito

fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental; e

XVII  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos

projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do

Governo Federal e coordenar e executar ações da mesma natureza.”.

Art. 4º - Em função do disposto no inciso II do art. 1º, o art. 157 da Lei Delegada nº

180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 157 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana  - SEDRU -,  a  que se refere  o  inciso  VIII  do  art.  5º  da  Lei

Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de desenvolvimento regional, urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:

I  -  formular  planos,  programas,  propostas  e  estratégias  em  sua  área  de

competência, inclusive as de habitação de interesse social, de saneamento básico e

ambiental, urbanos e rurais, e de apoio à infraestrutura urbana, em articulação com a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e demais órgãos e entidades da

administração pública, observadas as diretrizes governamentais;

II  -  coordenar  a política estadual  de  desenvolvimento  regional,  urbano e gestão

metropolitana, promover e supervisionar sua execução;

III - apoiar o associativismo municipal e a integração dos Municípios de uma mesma

microrregião;

IV  -  prestar  assistência  técnica  aos  Municípios  e  difundir  os  instrumentos  de

planejamento e gestão de cidades, em temas específicos de sua competência;

V - elaborar, direta ou indiretamente, em temas específicos de sua competência,

notadamente sobre planejamento territorial, estudos, pesquisas, programas e projetos

voltados para o desenvolvimento municipal e regional ou contratar a sua realização;

VI - regular a expansão urbana e emitir  anuência prévia, incluindo prestação de

serviços de análise dos projetos e sua respectiva precificação, para os Municípios

não integrantes de regiões metropolitanas nos casos de:

a) loteamento e desmembramento localizados em áreas de interesse especial, tais

como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico

e arqueológico;

b) loteamento ou desmembramento localizados em área limítrofe de Município ou

que pertença a mais de um Município ou em aglomerações urbanas; e

c)  quando o  loteamento  abranger  área superior  a  1.000.000 m² (um milhão de

metros quadrados);

VII - integrar programas, projetos e atividades federais, estaduais e municipais de

desenvolvimento regional e urbano, de infraestrutura urbana, de saneamento básico e
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ambiental, bem como de habitação de interesse social, urbanos e rurais;

VIII - articular-se com instituições públicas e privadas que atuem em sua área de

competência, visando à cooperação técnica e à integração de ações setoriais com

impacto na competitividade e na qualidade de vida das cidades;

IX - articular-se com a União, órgãos e entidades de fomento e desenvolvimento

nacionais  e  internacionais,  sob  a  coordenação  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão, visando à captação de recursos para programas e projetos

relacionados a sua área de competência, observadas as diretrizes específicas;

X  -  desenvolver,  na  sua  área  de  competência,  ações  para  a  estruturação  de

consórcios públicos e parcerias no âmbito estadual e apoiar os Municípios para a

consecução de tal finalidade;

XI  -  promover  parcerias  entre  o  Estado  e  os  Municípios  para  construção  de

habitações e realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais em articulação

com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

XII - articular-se com os Municípios e com órgãos e entidades competentes para a

viabilização de infraestrutura e a regularização urbanística de vilas e favelas, com

vistas à execução direta ou indireta;

XIII  -  exercer  o poder  de polícia no âmbito de sua competência,  em especial  o

decorrente de regulação urbana de que trata o inciso VI, cobrando taxas e aplicando

sanções previstas em leis e gerindo receitas específicas;

XIV  -  coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária urbana;

XV - formular, por meio de agências, em articulação com as Secretarias e entidades

do Estado e com os Municípios metropolitanos, planos e programas em sua área de

atuação e  apoiar  as  ações  voltadas para o  desenvolvimento  socioeconômico das

Regiões Metropolitanas de Minas Gerais.

XVI - implementar e consolidar o modelo institucional de gestão metropolitana em

conformidade com o art. 65 da Constituição Estadual e legislação complementar.”

Art. 5º - Ficam extintos, no quadro de cargos de provimento em comissão do ITER,

os seguintes cargos:

I - de Administração Superior, de que trata o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 175,
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de 26 de janeiro de 2007:

a) um Diretor-Geral;

b) um Vice-Diretor-Geral;

c) quatro Diretores;

II  -  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da  Administração  autárquica  e

fundacional do Poder Executivo - DAI -, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175,

de 2007, consideradas as alterações efetuadas nos termos do art. 14 da referida Lei

Delegada:

a) três DAI-12;

b) quatro DAI-13;

c) dois DAI-17;

d) dois DAI-20;

e) dois DAI-24.

Art. 6º - Ficam extintas as seguintes gratificações temporárias estratégicas - GTE -,

de que trata o art. 12 da Lei Delegada nº 175, de 2007:

I - seis GTEI-1;

II - cinco GTEI-2.

Art. 7º - Ficam transferidos para a RURALMINAS os seguintes cargos do Grupo de

Direção  e  Assessoramento  da  Administração  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo - DAI - e gratificações temporárias estratégicas - GTE -, a que se refere a

Lei  Delegada  nº  175,  de  2007,  destinados  ao  ITER,  observadas  as  alterações

efetuadas de acordo com o previsto no artigo 14 da referida Lei Delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo:

a) um DAI-5;

b) doze DAI-12;

c) um DAI-13;

d) catorze DAI-17;

II - gratificações temporárias estratégicas:

a) quatro GTEI-1;

b) quatro GTEI-2.
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Art.  8º  -  Ficam criados,  no  Quadro de  Cargos  de Provimento em Comissão da

RURALMINAS, dois cargos de Administração Superior, na forma do Anexo I desta lei.

Art. 9º - Em função do disposto nos artigos 5º a 7º desta lei, o item V.28 do Anexo V

da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei,

observadas as alterações efetuadas nos termos do art. 14 da referida Lei Delegada.

Art. 10 - Os cargos das carreiras a que se referem os incisos VI, VII e VIII do art. 1º

da Lei nº 15.303, de 10 agosto de 2004, lotados, na data de publicação desta lei, no

ITER-MG, ficam lotados na RURALMINAS.

Parágrafo  único  -  Os  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  e

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados no ITER-

MG, ficam transferidos para a RURALMINAS.

Art. 11 - O inciso II do art. 3º da Lei nº 15.303, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

II  -  na  Fundação  Rural  Mineira  -  RURALMINAS  -,  os  cargos  das  carreiras  de

Analista de Desenvolvimento Rural, Técnico de Desenvolvimento Rural e Auxiliar de

Desenvolvimento Rural.”.

Art. 12 - O título do item 2.2. do Anexo II da Lei nº 15.303, de 2004, passa a ser:

“2.2 -  Atribuições dos Cargos Lotados no Quadro de Pessoal  da Fundação Rural

Mineira - Ruralminas”.

Art. 13 - O título do item 3.2 do Anexo III da Lei nº 15.303, de 2004, passa a ser:

“3.2 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

nº  49/2001  e  de  Funções  Públicas  Não  Efetivadas  da  Fundação  Rural  Mineira -

Ruralminas”.

Art. 14 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “II.2. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA”.

Art.  15  -  Os  cargos  e  gratificações  temporárias  estratégicas  criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 16 - Os bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do ITER serão

revertidos ao patrimônio da RURALMINAS.
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Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou transferir à RURALMINAS as

terras  públicas,  dominiais  ou  devolutas,  do  patrimônio  do  Estado,  necessárias  à

execução da política fundiária rural.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  RURALMINAS  todos  os  direitos  e

obrigações relativos aos procedimentos administrativos ou judiciais decorrentes da

gestão  de  contratos  de  arrendamento  de  terras  devolutas,  rurais  e  urbanas,

celebrados pelo ITER.

Art.  18  -  O  Poder  Executivo  poderá,  mediante  decreto,  transpor,  remanejar,

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na

lei orçamentária de 2014 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção e da

transferência de competências de que trata o art. 1º.

Art. 19 - Ficam revogados:

I - a Lei nº 14.084, de 6 de dezembro de 2001;

II - o item V.10 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007;

III - o § 2º do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011;

IV - os arts. 67 e 68 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.

ANEXO I

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

(...)

V.28 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

V.28.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O quadro de Cargos em Comissão  da Administração Superior foi publicado no

Diário do Legislativo, de 30.8.2013.
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ANEXO II

(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

(...)

V.28.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O quadro com o quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo

de  Direção  e  Assessoramento  - DAI  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

30.8.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

*  -  O  quadro  com  o  quantitativo  de  Cargos  das  Gratificações  Temporárias

Estratégicas foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 516/2013*

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a  honra de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  que  seja  submetido  à

apreciação dessa egrégia Assembleia, projeto de lei que introduz alterações nas Leis

Delegadas nºs  174 e 175,  de 2007,  e Leis  Delegadas nº 179 e 180,  de 2011,  e

estabelece normas relativas à estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado de

Minas Gerais.

O projeto de lei encaminhado tem como objetivo compor um abrangente conjunto

de medidas administrativas para a redução de custos e a racionalização da máquina
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pública do Poder Executivo. A premência de redução de algumas despesas, somada

ao cenário externo desfavorável, bem como o peso da dívida do Estado com a União,

motivam esta proposta de reforma.

A reestruturação administrativa, que inclui a extinção e a fusão de secretarias e

outros  órgãos  públicos,  tem  como  objetivo  adaptar  o  Estado  à  nova  conjuntura

econômico-social,  bem  como  redirecionar  o  processo  de  aperfeiçoamento  do

inovador modelo de gestão implantado em Minas Gerais a partir de 2003.

É  relevante  e  urgente  o  esforço  para  se  gastar  menos  com  a  máquina

administrativa  e  seu  custeio,  de  forma  a  possibilitar  maiores  investimentos  em

infraestrutura e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado ao

cidadão.

Cumpre destacar que a reestruturação proposta implica, basicamente, a fusão dos

seguintes órgãos: I) Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego e Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social, resultando na Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social; II) Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, Secretaria de

Estado de Turismo e Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário da Copa do

Mundo, resultando na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes; III) Gabinete do

Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária  e  Secretaria  de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  mantendo  a  denominação  da

Secretaria;  IV)  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana  e  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política

Urbana, alterando a sua denominação para Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional,  Política  Urbana e  Gestão Metropolitana;  transformação do  Gabinete  do

Secretário de Estado Extraordinário de Coordenação de Investimentos Estratégicos

em Assessoria Especial da Governadoria; a absorção pelo Instituto de Geociências

Aplicadas  da  Fundação  Centro  Tecnológico  de  Minas,  resultando  no  Instituto  de

Geoinformação e Tecnologia; e a extinção das autarquias Departamento Estadual de

Telecomunicações de Minas Gerais, Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais e

Administração dos Estádios de Minas Gerais, tendo suas competências finalísticas

absorvidas, respectivamente, pela Fundação TV Minas, pela Fundação Ruralminas e

pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes.
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O  conjunto  de  mudanças  não  importará  na  redução  do  comprometimento  do

Governo do Estado com as políticas públicas afetas e com as metas e resultados

pactuados com a população.

Assim,  para  a  adequação  e  o  aperfeiçoamento  da  estrutura  orgânica  da

Administração Pública do Poder Executivo, essenciais à otimização dos gastos e ao

bom funcionamento  do Poder  Executivo,  Senhor  Presidente,  proponho o presente

projeto de lei.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 26 de agosto 2013.

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência anteprojeto de Lei que introduz

alterações nas Leis Delegadas nºs 174 e 175, de 2007, e Leis Delegadas nºs 179 e

180, de 2011, e que estabelece normas .relativas à organização básica e estrutura

orgânica do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

O projeto de lei encaminhado tem como objetivo o aperfeiçoamento do arranjo da

estrutura e do desenvolvimento organizacional do Estado de Minas Gerais, no que diz

respeito  à  readequação  das  unidades  administrativas  dos  órgãos  e  entidades  do

governo, para que ela possa cumprir plenamente os objetivos e competências que

nos  são  impostos  pela  Constituição  Federal,  bem  como  pela  Estadual.  A  atual

estrutura  do  .Estado,  embora  consistente  com  as  entregas  demandadas  pela

população,  encontra-se,  no  momento  atual,  passível  de  revisão,  haja  vista a  não

realização de algumas despesas previstas somada ao cenário externo desfavorável,

bem como o peso da dívida do Estado com a União.

Após quase três anos de seu Governo (2011-2013), é possível, com o know-how e

a  expertise  que desenvolvemos na SEPLAG, especialmente no Núcleo Central de
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Inovação e Modernização - NCIM e, em razão do contato constante com os demais

órgãos na coordenação de atividades e gerenciamento, dos projetos estruturadores,

identificarmos e sugerirmos alterações na estrutura orgânica do Estado, sem prejuízo

para as ações finalísticas de responsabilidade do Governo de Minas.

O  projeto  de  lei  encaminhado  compõe  um  abrangente  conjunto  de  medidas

administrativas  para  a  redução de  custos  e  a  racionalização  da máquina pública

estadual, pois as dificuldades exigem que os governantes busquem soluções para se

adaptarem às novas realidades.

A reestruturação administrativa, que inclui a extinção e a fusão de secretarias e

órgãos  públicos,  tem  como  objetivo  adaptar  Minas  Gerais  à  nova  conjuntura

econômico-social, bem como nortear um contínuo processo de aperfeiçoamento do

inovador modelo de gestão que foi implantado em Minas Gerais a partir de 2003.

É notória a relevância e urgência para que o Estado se esforce, cada vez mais,

para  gastar  menos  com  a  máquina  administrativa  e  seu  custeio,  de  forma  a

possibilitar  maiores  investimentos  em  infraestrutura  e  melhoria  da  qualidade  dos

serviços públicos prestados ao cidadão.

Cumpre destacar que a reestruturação proposta implica, basicamente, na fusão das

seguintes pastas: I) Secretaria de Estado do Trabalho (SETE) com a Secretaria de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  (SEDESE),  que  passará  a  denominar-se

Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social;  II)  Secretaria de Estado de

Esportes (SEEJ) com a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) e com a Secretaria

Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  (SECOPA),  III)  Secretaria  Extraordinária  de

Regularização  Fundiária  (SEERF)  com  a  Secretaria  de  Estado  de Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  (SEAPA);  IV)  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão

Metropolitana (SEGEM) com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política  Urbana  (SEDRU);  a  transformação  da  Secretaria  Extraordinária  de

Coordenação  de  Investimentos  Estratégicos  em  Assessoria  Especial  da

Governadoria;  e  a  extinção  das  autarquias  Departamento  Estadual  de

Telecomunicações de Minas Gerais (DETEL) e Administração dos Estádios de Minas

Gerais (ADEMG), tendo suas competências finalísticas absorvidas, respectivamente,

pela  Fundação  TV  Minas  e  pela  Secretaria  que  resultará  da  fusão  das  Pastas
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Esportes, Turismo e Copa do Mundo. Ainda na administração indireta serão fundidas

quatro entidades: RURALMINAS absorve à competência do ITER e o IGA incorpora o

CETEC. Tais alterações não implicarão o fim das competências nem das políticas

públicas afetas às pastas e entidades. Tão pouco essa reestruturação resultará em

redução do comprometimento do Governo do Estado de Minas Gerais com as metas

e resultados pactuados com a população. Tal medida gera uma economia de cerca de

R$48 milhões.

Perceba  que  foram  extintas  as  quatro  Secretarias  de  Estado  Extraordinárias

(SEGEM, SECOPA, SECOI e SEERF), a SETE retornou para o âmbito da SEDESE,

de onde havia se desvinculado em 2011; as Secretarias de Turismo e de Esporte se

unem na concepção de que haverá uma pasta encarregada das atribuições relativas

ao fomento  do  lazer,  incluindo o  projeto da  Copa do  Mundo.  Um outro  cargo de

extinção com data definida será o de Assessor Especial  da Copa do Mundo, cuja

vacância está prevista para dia 31 de outubro de 2014.

Este  projeto  de  lei  ainda  contempla  importantes  artigos,  dispositivos  legais  que

enunciam medidas há muito necessárias à melhor prestação dos serviços públicos ou

mesmo ao funcionamento interno da máquina administrativa.

O  projeto  ora  encaminhado  prevê  a  possibilidade,  a  critério  das  pastas,  de

unificação  da  área  meio  dos  sistemas  operacionais.  A  inauguração  da  Cidade

Administrativa concentrou diversos órgãos em um único local de trabalho na busca

constante pelas melhores práticas de gestão e sinergia entre os órgãos envolvidos.

Ao  longo  dos  últimos  anos,  notou-se  a  necessidade  de  ampliar  a  qualidade  e  a

eficiência dos serviços prestados através da melhoria e padronização de processos.

Os principais motivadores para implementação dessa medida são a busca constante

pela  excelência  de  serviços  administrativos,  a  padronização  dos  processos  com

vistas  a  garantir  a  eficiência  na  prestação desses  serviços  e  a  mensuração  com

rapidez e  precisão do desempenho dos processos,  aumentando a  capacidade de

gestão e consequente economia para a administração estadual.

Tal medida representa-uma economia potencial de 3 milhões ano, no caso de todos

adotarem a prerrogativa prevista. Como medida paralela e no sentido de potencializar

ainda mais a eficiência nas áreas meio, faculta-se ao dirigente máximo realizar uma
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reestruturação interna das Superintendências  Centrais  de Planejamento,  Gestão e

Finanças de seu sistema operacional, que contempla Secretaria e vinculadas. Essa

unificação já, ocorreu e colhe resultados exitosos no Sistema Operacional do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SISEMA. Pode-se ainda afirmar que esta

seria uma etapa adjacente (e possivelmente anterior)  à implementação do Centro

Compartilhado de Serviços (CSC).

A segunda previsão pontual constante do projeto de lei é a criação do Núcleo de

Atendimento à Judicialização da Saúde, no âmbito da Secretaria de Saúde - SES,

pois, como é sabido, o Sistema Único de Saúde em Minas Gerais, em consonância

com  a  tendência  nacional,  vem  passando  por  um  crescente  processo  de

judicialização de suas ações. Até o momento já houve 22.000 ações judiciais e para o

atendimento  dessas  demandas  são  adquiridos  mais  de  2.000  itens,  entre

medicamentos,  materiais,  próteses  e  tratamentos.  Os  fluxos  de  trabalho  para  o

atendimento dessas demandas judiciais perpassam vários setores do Governo e da

SES, pulverizando a responsabilidade nos atores envolvidos e gerando desperdício

de tempo na tramitação do processo entre as diversas áreas. Este fato ocasiona o

aumento  do  desafio  de  atendimento  dos  prazos  colocados  pelo  judiciário.  Desta

forma,  pretende-se com a criação do Núcleo otimizar  os processos de trabalho e

gerar excelência e agilidade e controle das demandas judiciais.

Por fim, o último dispositivo pontual de que trata o referido projeto legal é a extinção

dos cargos de Vice-Presidentes ou Vice-Diretores das entidades que seguem: ESP,

ARMBH, ARMVA; IDENE, IEF, IGAM, FEAM, IGA, IMA, IOF,  IPEM, LEMG, FAOP,

FCS, FHA, FHEMIG, IEPHA, RURALMINAS, UTRAMIG; EPAMIG, EMATER, Rádio

Inconfidência. Tal proposta advém do diagnóstico de que as referidas entidades da

administração  indireta  possuem  uma  estrutura  robusta  e  adequada,  cujo  vínculo

hierárquico com o dirigente máximo por si só garante o bom funcionamento, interno e

externo, da instituição. Tal medida gera uma economia anual aos cofres públicos da

ordem de R$6,8 milhões de reais.

Cumpre ainda destacar que tais medidas não vem desacompanhadas de outras,

previstas em decreto, no caso, o Decreto nº 46.289 de 31 de julho de 2013, que já

previa a redução em 20% dos cargos em comissão de recrutamento amplo, limitado e
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restrito. Medida esta que desonerará o Tesouro em cerca de R$90 milhões ano. A

redução  da  estrutura  permite  que  este  bloqueio  de  cargos  comissionados,  não

implique na sobrecarga, de trabalhos e funções por parte dos servidores e permite

ainda  que  a  restrição  das  nomeações,  leve  ao  aperfeiçoamento  do  critério

meritocrático.

É  obrigação  dos  gestores  do  Poder  Executivo  reconhecer  a  demanda  pelo

enxugamento da máquina administrativa, identificar sobreposição de competências e

atribuições, apontar falhas no desenho da atual estrutura e suas ineficiências e, após

esse diagnóstico,  propor  o  aperfeiçoamento de  estrutura funcional  e de  forma de

custeio, o que está sendo proposto no projeto de lei que ora encaminhamos para sua

análise.

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  do

projeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa Excelência.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Altera as Leis Delegadas nº 179, de 1º  de janeiro de 2011, que dispõe sobre a

organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

Art. 1º - O art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, passa a vigorar

com as seguintes alterações:

“Art.  5º  -  As  Secretarias  de  Estado  e  as  respectivas  Subsecretarias  são  as

seguintes:

(…)

VIII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana:

(…)

IX - Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Subsecretaria de Assistência Social;

b) Subsecretaria de Direitos Humanos;
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c) Subsecretaria de Trabalho e Emprego;

(…)

XVI - Secretaria de Estado de Saúde:

(…)

f) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;

(…)

XIX - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes:

a) Subsecretaria de Esportes;

b) Subsecretaria de Turismo.”.

Art.  2º  -  O  art.  6º  da  Lei  Delegada  nº  179,  de  2011,  passa  a  vigorar  com as

seguintes alterações:

“Art. 6º - Os cargos de Secretário de Estado são os seguintes:

(…)

VIII - Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana;

IX - Secretário de Estado de Trabalho e Promoção Social;”.

(…)

XIX - Secretário de Estado de Turismo e Esportes;”.

(…)

Art.  3º  -  O  art.  12  da  Lei  Delegada nº  179,  de  2011,  passa  a  vigorar  com  as

seguintes alterações:

“Art.  12 -  Integram a Administração Indireta do Poder  Executivo  do Estado,  por

vinculação:

(…)

III - à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior:

(…)

e) Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC;

(…)

VII  - à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e

Gestão Metropolitana:

a) Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento
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Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG;

b)  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -

Agência RMBH;

c) Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

d) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB;

e) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA;

VIII - à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM;

b) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG;

XVI  - à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes:  Companhia  Mineira  de

Promoções - PROMINAS.”

Art. 4º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011, os seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 3º - (...)

§ 3º - Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo, observada a conveniência administrativa, poderão, nos termos do

regulamento,  compartilhar  a  execução  das  atividades  de  área-meio,

preferencialmente no âmbito do mesmo sistema operacional.

§ 4º - O Poder Executivo poderá, observado o disposto na alínea “a” do inciso VI do

art.  84  da  Constituição  da  República,  extinguir,  mediante  decreto,  unidades  da

estrutura orgânica básica dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica

e fundacional, que tenham perdido a sua funcionalidade devido ao compartilhamento

de que trata o § 3º, observada a conveniência e eficiência administrativa.”.

Art. 5º - Fica acrescentado ao caput do art. 26 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o

seguinte inciso IV e dada a seguinte redação ao § 3º:

“Art. 26 - A Governadoria do Estado tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

IV - Assessoria de Coordenação de Investimentos.

(...)

§ 3º  -  A Assessoria de Assuntos Econômicos, a Assessoria de Coordenação de
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Investimentos  e  a  Assessoria  de  Articulação,  Parceria  e  Participação  Social  são

órgãos  de  assessoramento  imediato  do  Governador  e  subordinam-se

administrativamente à Secretaria-Geral.”.

Art. 6º - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte art. 28-B:

“Art. 28-B - Compete à Assessoria de Coordenação de Investimentos coordenar as

ações  de  desenvolvimento  dos  projetos  de  investimento  no  âmbito  do  Poder

Executivo, prestando assessoramento técnico especializado ao Governador.”.

Art.  7º  -  O  art.  74  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa  a  vigorar  com  as

seguintes alterações:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA

-, a que se refere o inciso I  do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por

finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar

e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado,  relativas  ao  fomento  e  ao

desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, abrangendo as atividades

agrossilvipastoris;  ao  aproveitamento  dos  recursos  naturais  renováveis;  ao

desenvolvimento sustentável do meio rural; à gestão de qualidade; e ao transporte,

armazenamento, comercialização e distribuição de produtos; bem como estabelecer a

política fundiária do Estado, competindo-lhe:

(...)

XX -  coordenar a elaboração do plano de aproveitamento e destinação de terra

pública devoluta, nos termos do inciso XI do art. 10 da Constituição do Estado;

XXI  -  coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária rural;

XXII  -  intermediar  conflitos  fundiários  rurais,  em  articulação  com  os  órgãos

competentes,  e  orientar  ações  específicas  da  Fundação  Rural  Mineira  -

RURALMINAS; e

XXIII - promover a intersetorialidade e a articulação para a integração dos esforços

públicos e privados que visem à democratização do acesso do homem à terra; e

XXIV - exercer atividades correlatas.”.

Art. 8º - O art. 81 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 81 - A Fundação Rural Mineira - RURALMINAS, a que se refere o art. 12 da Lei

Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, desenvolver, dirigir, coordenar,

fiscalizar  e  executar  a  política  agrária  e  fundiária  do  Estado,  por  meio  da

regularização de áreas devolutas e de outras ações destinadas à democratização do

acesso  e  à  fixação  do  homem  à  terra,  bem  como  projetos  de  logística  de

infraestrutura  rural  e  de  engenharia  com  vistas  ao  desenvolvimento  social  e

econômico  do  meio  rural  no  Estado,  observadas  as  diretrizes  formuladas  pela

SEAPA, competindo-lhe:

(...)

IX - promover a regularização de terra devoluta e administrar as terras arrecadadas,

inclusive as terras devolutas provenientes dos Distritos Florestais, até que recebam

destinação específica;

X - prevenir e mediar conflitos que envolvam a posse e o uso da terra, contribuindo

para  a  promoção  e  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,  observada  a  diretriz

governamental;

XI - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com

os da União, dos Municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária

rural e da reforma agrária;

XII - executar a política agrária do Estado de acordo com programa estadual de

reforma agrária;

XIII - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à

especulação e com uso inadequado para a atividade agropecuária;

XIV - celebrar convênio, contrato e acordo com órgão e entidade pública ou privada,

nacional ou internacional, com vistas à consecução de sua finalidade;

XV - promover permuta de terras públicas, dominiais, devolutas ou arrecadadas,

para a consecução de sua finalidade institucional;

XVI - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito

fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XVII  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos

projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do
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Governo Federal e coordenar e executar ações da mesma natureza; e

XVIII - exercer atividades correlatas.”.

Art. 9º - O inciso III e o parágrafo único do art. 82 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 82 - A RURALMINAS tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

III - (...)

g) Diretoria de Regularização Fundiária;

h) Diretoria de Promoção e da Defesa da Cidadania no Campo; e

i) Escritórios Regionais.

Parágrafo único - Os Escritórios Regionais, até o limite de treze unidades, terão sua

subordinação, sede e área de abrangência estabelecidas em decreto.”.

Art. 10 - O art. 93 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  93 -  Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior:

II - por vinculação:

(...)

e) o Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC;”.

(...)

Art.  11  -  O art.  102 da Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 102 - O Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC - tem por finalidade

coordenar  e  executar  pesquisas  e  trabalhos  técnico-científicos  nas  áreas  de

geografia, cartografia e geologia, excetuados os de mapeamento básico para fins de

geologia  econômica,  e  apoiar  a  gestão  e a  difusão de conhecimentos técnicos e

científicos  e  o  desenvolvimento  tecnológico  das  empresas  e  da  Administração

Pública, com vistas à elevação da produtividade e da competitividade no Estado e ao

desenvolvimento econômico e social sustentável, observada a política formulada pela

SECTES, competindo- lhe:

(...)
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XIII  - apoiar o Estado na formulação e viabilização de políticas públicas nas áreas

de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

XIV - realizar análises de conjuntura e monitoramento das tendências da economia

industrial estadual, nacional e internacional, observadas as diretrizes de planejamento

público geral e da área industrial;

XVI  - difundir  informações  de  natureza  tecnológica,  experiências  e  projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

XVII - organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das  políticas,  programas  e  projetos  destinados  à  indústria  e  ao

desenvolvimento tecnológico;

XVIII  - prestar,  direta  ou  indiretamente,  serviços  relacionados à  transferência,  à

adaptação, ao aperfeiçoamento, à criação e à aplicação de tecnologias básicas; e

XIX - exercer atividades correlatas.

Parágrafo único -  O IGTEC poderá estabelecer parcerias para a consecução da

finalidade de que trata o caput.”.

Art. 12 - O inciso III do art. 103 da Lei Delegada nº 180, de 2011, fica acrescentado

da seguinte alínea “g”:

“Art. 103 - O IGTEC tem a seguinte estrutura orgânica básica:

III - (…)

g) Diretoria de Desenvolvimento e Serviços Tecnológicos.”

Art. 13 - Fica acrescentado o inciso XVI ao art. 111 da Lei Delegada nº 180, de

2011, passando os incisos XVI e XVII a vigorar como XVII e XVIII:

“Art. 111 - (...)

XVI - estabelecer as diretrizes da política estadual de telecomunicações;

XVII - exercer atividades correlatas; e

XVIII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência.”

Art.  14  -  O art.  112 da Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  112 -  A Secretaria  de Estado de Cultura tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
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I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Superintendência de Interiorização e Ação Cultural;

VIII - Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário;

IX - Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura;

X - Superintendência de Museus e Artes Visuais;

XI - Arquivo Público Mineiro.”.

Art.  15  -  O art.  118 da Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 118 - A Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV MINAS -, a que se

refere a alínea “c” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por

finalidade formular, executar e fiscalizar a política estadual de telecomunicações, bem

como promover, por meio da televisão e sem fins comerciais, a difusão de atividades

culturais, a promoção da cidadania e a integração do Estado, em consonância com as

diretrizes estabelecidas pela SEC, competindo-lhe:

(...)

V  -  elaborar  e  executar  plano,  programa e  projetos  referentes  à  repetição  e  à

retransmissão de sinais de televisão, comunicação de dados, telefonia e radiodifusão

sonora,  bem  como  os  referentes  às  comunicações  oficiais  e  centrais  de

comunicações privativas do Estado;

VI  -  promover  processo  de  licitação  para  aquisição,  arrendamento  mercantil,

locação  e  alienação  de  equipamentos  e  material  utilizado  em  telecomunicações,

destinado a órgão público da Administração direta;

VII  -  prestar  serviços  de  assessoria  em  engenharia  de  telecomunicações  aos

órgãos e entidades da Administração Pública, em todas as fases de execução de

programa de telecomunicações; e

VIII - exercer atividades correlatas.”.
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Art. 16 - O inciso III do art. 119 da Lei Delegada nº 180, de 2011, fica acrescentado

da seguinte alínea “f”:

“Art. 119 - A TV MINAS tem a seguinte estrutura orgânica básica:

III - (...)

f) Diretoria de Radiofusão e Telecomunicações.”.

Art. 17 - O inciso III do art. 149 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 149 - O IDENE tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Assessoria de Captação, Qualificação e Inclusão Regional;

f) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

g) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos;

h) Diretoria Regional do Norte de Minas;

i) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha; e

j) Diretoria Regional do Vale do Mucuri.”.

Art.  18  -  O art.  152 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 152 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão e Inteligência Estratégica;

VI - Unidade Central de Parcerias Público-Privadas;

VII - Central Exportaminas;
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VIII - Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços:

a) Superintendência de Arranjos Produtivos Locais e de Microempresas e Empresas

de Pequeno Porte;

b) Superintendência de Desenvolvimento da Produção;

c) Superintendência de Cooperativismo e Apoio ao Setor Terciário; e

IX - Subsecretaria de Investimentos Estratégicos:

a) Superintendência de Planejamento, Integração e Financiamento ao Investimento;

b) Superintendência de Logística;

c) Superintendência de Projetos Especiais;

X - Subsecretaria de Política Mineral e Energética:

a) Superintendência de Política Mineral;

b) Superintendência de Política Energética; e

XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”

Art. 19 - Fica acrescentada a alínea “d” ao inciso II e o inciso IX ao § 2º do art. 153

da Lei Delegada nº 180, de 2011:

“Art. 153 - (…)

§ 2º - (…)

IX - Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica - FIIT.”

Art.  20  -  O art.  157 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 157 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão  Metropolitana  -  SEDRU,  a  que  se  refere  o  inciso  VIII  do  art.  5º  da  Lei

Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de desenvolvimento regional, urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:

I  -  formular  planos,  programas,  propostas  e  estratégias  em  sua  área  de

competência, inclusive as de habitação de interesse social, de saneamento básico e

ambiental, urbanos e rurais, e de apoio à infraestrutura urbana, em articulação com a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e demais órgãos e entidades da

administração pública, observadas as diretrizes governamentais;

II  -  coordenar  a política estadual  de  desenvolvimento  regional,  urbano e gestão
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metropolitana, promover e supervisionar sua execução;

III - apoiar o associativismo municipal e a integração dos Municípios de uma mesma

microrregião;

IV  -  prestar  assistência  técnica  aos  Municípios  e  difundir  os  instrumentos  de

planejamento e gestão de cidades, em temas específicos de sua competência;

V - elaborar, direta ou indiretamente, em temas específicos de sua competência,

notadamente sobre planejamento territorial, estudos, pesquisas, programas e projetos

voltados para o desenvolvimento municipal e regional ou contratar a sua realização;

VI - regular a expansão urbana e emitir  anuência prévia, incluindo prestação de

serviços de análise dos projetos e sua respectiva precificação, para os Municípios

não integrantes de regiões metropolitanas nos casos de:

a) loteamento e desmembramento localizados em áreas de interesse especial, tais

como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico

e arqueológico;

b) loteamento ou desmembramento localizados em área limítrofe de Município ou

que pertençam a mais de um Município ou em aglomerações urbanas; e

c)  quando o  loteamento  abranger  área superior  a  1.000.000 m² (um milhão de

metros quadrados);

VII - integrar programas, projetos e atividades federais, estaduais e municipais de

desenvolvimento regional e urbano, de infraestrutura urbana, de saneamento básico e

ambiental, bem como de habitação de interesse social, urbanos e rurais;

VIII - articular-se com instituições públicas e privadas que atuem em sua área de

competência, visando à cooperação técnica e à integração de ações setoriais com

impacto na competitividade e na qualidade de vida das cidades;

IX - articular-se com a União, órgãos e entidades de fomento e desenvolvimento

nacionais  e  internacionais,  sob  a  coordenação  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão, visando à captação de recursos para programas e projetos

relacionados a sua área de competência, observadas as diretrizes específicas;

X  -  desenvolver,  na  sua  área  de  competência,  ações  para  a  estruturação  de

consórcios públicos e parcerias no âmbito estadual e apoiar os Municípios para a

consecução de tal finalidade;



1210
____________________________________________________________________________

XI  -  promover  parcerias  entre  o  Estado  e  os  Municípios  para  construção  de

habitações e realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais em articulação

com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

XII - articular-se com os Municípios e com órgãos e entidades competentes para a

viabilização de infraestrutura e a regularização urbanística de vilas e favelas, com

vistas à execução direta ou indireta;

XIII  -  exercer  o poder  de polícia no âmbito de sua competência,  em especial  o

decorrente de regulação urbana de que trata o inciso VI, cobrando taxas e aplicando

sanções previstas em leis e gerindo receitas específicas;

XIV  - coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária urbana;

XV - formular, por meio de agências, em articulação com as Secretarias e entidades

do Estado e com os Municípios metropolitanos, planos e programas em sua área de

atuação e  apoiar  as  ações  voltadas para o  desenvolvimento  socioeconômico das

Regiões Metropolitanas de Minas Gerais.

XVI - implementar e consolidar o modelo institucional de gestão metropolitana em

conformidade com o art. 65 da Constituição Estadual e legislação complementar.

§ 1º - Nas instâncias do arranjo da Gestão Metropolitana, o Secretário de Estado de

Desenvolvimento Regional,  Política Urbana e Gestão Metropolitana representará o

Poder Executivo quando designado pelo Governador.

§ 2º - Os projetos estratégicos em território metropolitano geridos pelas Secretarias

e entidades do Estado devem ser compatíveis com as macrodiretrizes da estratégia

metropolitana  governamental,  e  sua  operacionalização  deverá  ser  precedida  de

articulação no âmbito das instâncias de arranjo da gestão metropolitana.

Art.  21  -  O art.  160 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  160 - A SEDRU é o órgão gestor do Fundo Estadual de Habitação  - FEH,

participando  do  seu  grupo  coordenador,  e  do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano, enquanto perdurarem suas atividades.”

Art. 22 - O inciso II do art. 159 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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Art. 159 - (…)

II - por vinculação:

a) a autarquia especial Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água

e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG;

b)  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -

Agência RMBH;

c) Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA.

Art.  23  -  O art.  168 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social - SEDESE, a que

se refere o inciso IX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado que

visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população,  por  meio de ações

relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social para o

enfrentamento  da  pobreza,  ao  provimento  de  condições  para  a  superação  da

vulnerabilidade social, ao protagonismo e empreendedorismo juvenil, e à formulação

e ao fomento das políticas públicas de trabalho e emprego, competindo-lhe:

I  -  formular  e  coordenar  a  política  estadual  de  assistência  social,  apoiar  e

supervisionar sua execução, direta ou indiretamente, em sua área de competência;

II - implementar as ações do Estado no âmbito do Sistema Único de Assistência

Social - SUAS;

III  -  apoiar  ações  e  projetos  da  sociedade  civil  voltados  para  as  necessidades

básicas e mínimos sociais;

IV - apoiar a iniciativa privada nas ações voltadas para a responsabilidade social,

em articulação com outros órgãos estaduais;

V -  manter  cadastro atualizado das entidades  de cunho social  com atuação no

Estado;

VI - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de

atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,

executar, de forma direta ou indireta, as ações relativas aos seguintes direitos:
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a) da criança e do adolescente;

b) da juventude;

c) do idoso;

d) da mulher;

e) da pessoa com deficiência;

f) da igualdade racial;

g) da diversidade sexual;

h) outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção e

proteção de direitos;

VII - promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidos  na  Constituição  da  República,  na

Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na

Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja

signatário;

VIII  - manter atividades de pesquisa e acompanhamento de cenários de direitos

humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;

IX  - promover  ações  de  capacitação  e  desenvolvimento  do  jovem,  estimular  o

desenvolvimento do associativismo e da liderança jovem, bem como apoiar a relação

do  Estado  com  associações  juvenis  e  entidades  equiparadas  e  segmentos  da

juventude;

X - promover a adoção de medidas garantidoras dos direitos do jovem;

XI - fomentar a cultura do empreendedorismo jovem, em articulação com as demais

esferas de governo e com a sociedade civil;

XII - formular e coordenar a política estadual relacionada com o trabalho, a geração

de emprego e de renda, a colocação e recolocação no mercado de trabalho;

XIII - fomentar as políticas voltadas para a inclusão produtiva;

XIV  -  manter  atividades  de  pesquisa,  desenvolvimento  de  metodologias  e

acompanhamento de cenários de trabalho e emprego;

XV - promover a articulação das ações voltadas para a qualificação e formação

profissional,  buscando  o  incremento  das  políticas  públicas  para  a  geração  de

emprego e renda no Estado;
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XVI - formular planos e programas, na sua área de competência, em articulação

com  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  outras  Secretarias  de

Estado, notadamente as de Defesa Social, de Educação e de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, observadas as diretrizes gerais

do Governo;

XVII - promover e facilitar a interiorização, intersetorialidade e as parcerias para a

implementação das políticas públicas sob sua direção, com vistas à universalização

dos direitos sociais;

XVIII  - realizar conferências relativas às políticas públicas incluídas no âmbito de

sua competência;

XIX - exercer atividades correlatas; e

XX - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência.

Art.  24  -  O art.  169 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 169 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Assessoria de Projetos Especiais;

VII - Assessoria de Assuntos Sociais para Vilas e Favelas;

VIII - Subsecretaria de Direitos Humanos:

a) Superintendência de Políticas de Promoção de Direitos e Cidadania;

b) Superintendência de Políticas de Proteção de Direitos;

c) Escritório de Direitos Humanos;

d)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

CAADE;

e) Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente - CEPCAD;

f) Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - CEPAM;
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g) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;

h) Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial;

i) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso; e

j) Coordenadoria Especial de Políticas para Juventude;

IX - Subsecretaria de Assistência Social:

a) Superintendência de Políticas de Assistência Social; e

b)  Superintendência  de  Capacitação,  Monitoramento,  Controle  e  Avaliação  de

Políticas de Assistência Social;

X - Subsecretaria de Trabalho e Emprego:

a) Superintendência de Formação e Qualificação para o Trabalho; e

b) Superintendência de Emprego e Renda;

XI - Superintendência de Interiorização; e

XII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

(...)

Art.  25  -  O art.  170 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 170 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social:

I - por subordinação administrativa:

(...)

i) o Conselho Estadual da Juventude;

j) Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - CETER;

l) o Conselho Estadual da Economia Popular Solidária - CEEPS;

m) o Comitê Gestor Estadual para a Criança e Adolescente do Semiárido Mineiro; e

n)  o  Comitê  Estadual  de  Qualificação Profissional  para  Geração de Emprego e

Renda no Estado de Minas Gerais;

II - por vinculação:

a) Fundação Caio Martins - FUCAM; e

b) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG.

Parágrafo único - A composição do Comitê Estadual de Qualificação Profissional

para  Geração  de  Emprego  e  Renda  no  Estado  de  Minas  Gerais,  bem  como  o
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detalhamento de sua competência, serão estabelecidos em decreto.”

Art.  26  -  O art.  171 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  171 -  A Secretaria  de Estado de Trabalho  e  Promoção Social  participa  da

gestão dos fundos a seguir mencionados nas seguintes condições:

I - como Órgão Gestor:

a) Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;

b) Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - FUNDIF; e

c) Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA;

II - compondo o Grupo Coordenador:

a) Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;

b) Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - FUNDIF;

c) Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA;

d) Fundo Penitenciário Estadual; e

e) Fundo de Erradicação da Miséria - FEM.”

Art. 27 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte art. 180-A:

“Art. 180-A - A UTRAMIG tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho Curador;

II - Direção Superior: Presidente;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Ensino e Pesquisa;

g) Diretoria de Qualificação e Extensão; e

h) Diretoria de Ensino a Distância.”

Art.  28  -  O art.  196 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica
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básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

III - Assessoria de Comunicação Social;

IV - Assessoria Jurídica;

V - Auditoria Setorial;

VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:

a) Superintendência de Projetos; e

b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;

VII - Subsecretaria de Comunicação Social:

a) Assessoria de Gestão da Comunicação;

b) Núcleo de Auditoria Setorial;

c) Superintendência Central de Publicidade;

d) Superintendência Central de Imprensa; e

e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;

VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças; e

IX - Superintendência Central de Convênios.”.

Art. 29 - O § 1º do art. 212 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 212 - ...................................................................................................

§ 1º - As UAIs, até o limite de trinta unidades, e as Coordenadorias Regionais, até o

limite de vinte e cinco unidades, subordinam-se à Coordenadoria Especial de Gestão

das  UAIs  e  à  Superintendência  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças,

respectivamente, e têm sede nos Municípios definidos em decreto.

...........................................................................................................................”.

Art.  30  -  O art.  222 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 222 - A Secretaria de Estado de Saúde - SES, a que se refere o inciso XVI do

art.  5º  da  Lei  Delegada  nº  179,  de  2011,  tem  por  finalidade  formular,  regular  e

fomentar  as  políticas  de  saúde  pública  no  Estado  de  Minas  Gerais,  atuando  em

cooperação com os demais entes federados na prevenção, promoção, preservação e
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recuperação da saúde da população, competindo- lhe:

........................................................................................................................

XVIII - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias à sua implantação;

XIX - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção  do  uso  de  substâncias  e  produtos  psicoativos,  em  articulação  com  a

Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social;

XXI  -  credenciar  organizações  públicas,  privadas  e  não  governamentais  para  a

composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas;

XXII - exercer atividades correlatas;

XXIII - exercer o poder de polícia no âmbito da sua competência.”.

Art.  31  -  O art.  223 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  223 -  A Secretaria  de Estado de Saúde tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

.........................................................................................................................

VI - Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde;

........................................................................................................................

XIV - Subsecretaria de Política sobre Drogas:

a) Superintendência de Prevenção e Descentralização da Política sobre Drogas;

b) Superintendência de Tratamento;

c) Superintendência de Acolhimento; e

d) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.

Art.  32  -  O art.  224 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 224 - …........................................................................................................

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Saúde - CES;

b) o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas; e

c) a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - ESP-MG.

..........................................................................................................................”.
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Parágrafo único - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre

Drogas será exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”

Art. 33 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte art. 224-A:

“Art. 224-A - A Secretaria de Estado de Saúde é o órgão gestor do Fundo Estadual

de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren.”.

Art. 34 - Fica acrescentada ao art. 226 da Lei Delegada nº 180, de 2011, a seguinte

alínea “g”:

“Art. 226 - …..................................................................................................

III - Unidades Administrativas:

......................................................................................................................

g) Superintendência Geral do Canal Minas Saúde.”.

Art. 35 - O caput do art. 253 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 253 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a que se refere o inciso

XIX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar

e fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria

da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a

divulgação  do  potencial  turístico  do  Estado,  bem  como planejar,  dirigir,  executar,

controlar  e  avaliar  as  atividades  setoriais  a  cargo  do  Estado  que  visem  ao

desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao esporte e ao lazer, administrar

direta ou indiretamente estádios próprios ou de terceiros, mediante convênio, contrato

ou instrumento congênere, competindo-lhe:

I - propor, coordenar e implementar, em articulação com órgãos e entidades das

esferas de governo federal, estadual e municipal, a política estadual de turismo, o

Plano Mineiro de Turismo e os demais planos, programas e projetos relacionados ao

apoio e ao incentivo ao turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;

III  -  promover e difundir,  por meio de atividades turísticas, a cultura mineira em

articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;

IV - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura

turística;



1219
____________________________________________________________________________

V - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;

VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;

VII  -  propor  normas  visando  ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no

âmbito de sua atuação;

VIII  -  executar,  direta ou indiretamente, projetos específicos para implantação de

receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o

turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou

áreas assemelhadas;

IX - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar

as ações necessárias à sua implantação, acompanhamento e avaliação;

X  -  articular-se  com  o  Governo  Federal,  os  governos  municipais,  os  órgãos

estaduais,  o  terceiro  setor  e  o  setor  privado,  objetivando  a  promoção  da

intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das atividades físicas e da

prática esportiva, do lazer;

XI - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que

visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

XII -  garantir  o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e

aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos

territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios

legais, incluído o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados

para a aferição da eficiência de sua atuação;

XIII - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes

nos Municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os

objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

XIV - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados

a atividades esportivas, de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados

para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

XV  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória

esportiva no Estado;

XVI - articular-se com os conselhos municipais de esporte, bem como estimular sua

criação em Municípios  que não dispõem desses órgãos,  e com outros  conselhos
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setoriais, a fim de ampliar a cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns de

implementação de políticas públicas;

XVII - garantir a conservação, manutenção e modernização dos estádios sob sua

administração;

XVIII  -  acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  dos  contratos  de  concessão  dos

estádios próprios ou de terceiros sob a responsabilidade do Estado;

XIX - exercer atividades correlatas.”.

Art.  36  -  O art.  254 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo e

Esportes:

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Desportos; e

b) o Conselho Estadual do Turismo;

II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS.”.

Art.  37  -  O art.  255 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 255 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes tem a seguinte estrutura

orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Subsecretaria de Esportes:

a) Superintendência de Esporte; e

b) Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;

VIII - Subsecretaria de Turismo:

a) Superintendência de Políticas de Turismo; e

b) Superintendência de Estruturas do Turismo;
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IX - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

X - Coordenadoria Especial da Copa do Mundo.

Parágrafo único - A Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, a que se refere o

inciso  X,  integra  a  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes,  em  caráter

complementar e temporário, até 31 de dezembro de 2014.”.

Art. 38 - O art. 5º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º - A Ouvidoria-Geral do Estado tem a seguinte estrutura orgânica:

I - Gabinete;

II - Assessoria de Comunicação Social;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

V - Auditoria Setorial;

VI - Ouvidoria de Polícia;

VII - Ouvidoria do Sistema Penitenciário;

VIII - Ouvidoria Educacional;

IX - Ouvidoria de Saúde;

X - Ouvidoria Ambiental;

XI - Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas;

XII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

..............................................................................................................................

§ 1º - As competências e a descrição das unidades previstas neste artigo, assim

como a  denominação,  a  descrição e  as  competências  das  unidades  de estrutura

complementar, serão estabelecidas em decreto.

§ 2º - A OGE poderá instalar núcleos desconcentrados em Municípios.”.

Art. 39 - Ficam extintos os cargos de Secretário de Estado de Esportes e Juventude

e  de  Secretário  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  e  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos XI e XVII do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011.

Art. 40 - Ficam extintos os cargos de Secretário de Estado Extraordinário da Copa

do Mundo, Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, Secretário

de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária  e  Secretário  de  Estado
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Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos,  a  que  se  referem,

respectivamente, os artigos 7º, 8º e 9º da Lei Delegada nº 179, de 2011, e o art. 1º da

Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012.

Art. 41 - Ficam extintos os cargos de Subsecretários da Juventude e Subsecretário

de Articulação Política, a que se referem, respectivamente, as alíneas e “b” do inciso

XI e a alínea “a” do inciso XIII do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011.

Art. 42 - Ficam extintos, a partir da publicação desta lei, os cargos de provimento

em comissão de Vice-Diretor Geral e Vice-Presidente constantes nos itens V.1.A.1,

V.1.B.1, V.2.1, V.5.1, V.6.1, V.7.1, V.12.1, V.13.1, V.14.1, V.15.1, V.19.1, V.21.1, V.22.1,

V.24.1, V.27.1, V.28.1, V.29.1, V.32.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de

janeiro de 2007.

Art. 43 - Ficam extintos os cargos de Vice-Presidente da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER, da Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG - e da Rádio Inconfidência Ltda., a

que se refere o art. 25 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011.

Art.  44  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD, de que trata o

art. 1° da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, observadas as alterações e

os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida Lei Delegada:

I  - lotados no Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário de Regularização

Fundiária:

a) cinco DAD-2;

b) cinco DAD-4;

c) dois DAD-6;

d) um DAD-10;

II - lotados na Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego:

a) seis DAD-1;

b) quatro DAD-2;

c) seis DAD-3;

d) quatro DAD-4;

e) três DAD-5;
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f) três DAD-6;

g) três DAD-7;

h) dois DAD-10;

III - lotados na Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude:

a) seis DAD-2;

c) nove DAD-3;

d) dez DAD-4;

e) quatro DAD-5;

f) dois DAD-6

g) um DAD-7;

h) dois DAD-8;

IV  -  lotados  no  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana:

a) três DAD-6;

b) três DAD-7;

c) quatro DAD-8;

d) um DAD-10.

Art. 45 - Ficam extintas as seguintes gratificações temporárias estratégicas - GTE,

de que trata o art. 14 da Lei Delegada nº 174, de 2007, observadas as alterações e os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida Lei Delegada:

I - destinadas à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego:

a) sete GTE-2;

b) vinte GTE-3;

c) três GTE-4;

II - destinadas à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude:

a) duas GTED-1;

b) cinco GTED-2;

c) oito GTED-3;

d) oito GTED-4;

III  - destinadas  ao  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana:
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a) duas GTED-4.

Art. 46 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento  os  seguintes  cargos  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da

Administração  Direta  do  Poder  Executivo  - DAD  - e  gratificações  temporárias

estratégicas -  GTE, a que se refere a Lei  Delegada nº 174,  de 2007,  lotados no

Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária,

observadas as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e

31 da referida Lei Delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-2;

b) quatro DAD-4;

c) dois DAD-8;

II - gratificações temporárias estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) três GTED-2;

c) duas GTED-3.

Art. 47 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  - SEDESE - os seguintes cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração Direta do Poder  Executivo  - DAD -,  funções gratificadas  - FGD - e

gratificações temporárias estratégicas - GTE -, a que se refere a Lei Delegada nº 174,

de  2007,  lotados  na  Secretaria  de  Estado  Trabalho  e  Emprego,  observadas  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

Lei Delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) três DAD-2;

c) vinte DAD-3;

d) vinte e quatro DAD-4;

e) um DAD-5;

f) oito DAD-6;

g) dois DAD-8;
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II - funções gratificadas:

a) uma FGD-1;

b) duas FGD-3;

c) seis FGD-4;

d) duas FGD-7;

e) uma FGD-9;

III - gratificações temporárias estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quinze GTED-2;

c) treze GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art.  48  -  Ficam transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado Turismo e  Esportes  -

SETES  - os  seguintes  cargos  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da

Administração Direta do Poder  Executivo  - DAD -,  funções gratificadas  - FGD - e

gratificações temporárias estratégicas - GTE -, a que se refere a Lei Delegada nº 174,

de 2007, lotados na Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, observadas as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

Lei Delegada:

I - cargos de provimento em comissão:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-2;

c) três DAD-3;

d) quarenta e sete DAD-4;

e) três DAD-5;

f) cinco DAD-6;

g) quatro DAD-7;

h) um DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) sete FGD-4;

b) uma FGD-5;

c) duas FGD-6;
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d) seis FGD-7;

e) uma FGD-8;

f) uma FGD-9;

III - gratificações temporárias estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) cinco GTED-2;

c) sete GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art.  49  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana os seguintes cargos do Grupo de

Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo  - DAD - e

gratificações temporárias estratégicas - GTE -, a que se refere a Lei Delegada nº 174,

de 2007, pertencentes ao Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Gestão

Metropolitana, observadas as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos

dos arts. 16 e 31 da referida Lei Delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) - dois DAD-6;

b) - dois DAD-7;

c) - um DAD-8;

II - gratificações temporárias estratégicas:

a) três GTED-4

Art. 50 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Saúde os seguintes

cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD -, de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 2007, lotados na

Secretaria de Estado Esportes e Juventude  - SEEJ, observadas as alterações e os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida Lei Delegada:

I - um DAD-2;

II - três DAD-3;

III - dez DAD-4;

IV - nove DAD-5;

V - três DAD-7;
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VI - um DAD-8.

Art.  51  -  Ficam transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado Turismo e  Esportes  -

SETES  - os  seguintes  cargos  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da

Administração Direta do Poder  Executivo  - DAD -,  funções gratificadas  - FGD - e

gratificações temporárias estratégicas - GTE -, a que se refere a Lei Delegada nº 174,

de 2007, lotados no Gabinete do Secretário  de Estado Extraordinário da Copa do

Mundo, observadas as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida Lei Delegada:

I - cargos de provimento em comissão:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-6;

c) um DAD-7;

d) dois DAD-8;

e) dois DAD-9;

f) um DAD-10;

g) dois DAD-11;

II - funções gratificadas:

a) duas FGD-7;

b) cinco FGD-9;

III - gratificações temporárias estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quatro GTED-2;

c) duas GTED-3;

d) uma GTED-4.

Art. 52 - Fica extinto, no âmbito da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas

Gerais - ESP-MG -, um cargo DAD-8, a que se refere o item IV.2.21 do Anexo IV da

Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 53 - Em função do disposto nos arts. 44 a 52 desta lei, os itens IV.2.1, IV.2.6,

IV.2.7,  IV.2.14,  IV.2.16  e  IV.2.21  do  Anexo  IV  da  Lei  Delegada nº  174,  de  2007,

passam a vigorar  na forma do Anexo I  desta  lei,  observadas  as  alterações  e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da Lei Delegada nº 174, de
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2007.

Art. 54 - Os cargos, funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas

extintos, lotados e transferidos por esta lei serão identificados por decreto.

Art. 55 - Os cargos de provimento efetivo das carreiras a que se referem os incisos

I, II, III,  XXIV, XXV e XXVI do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005,

lotados, na data de publicação desta lei, na Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude - SEEJ, na Secretaria de Estado de Turismo - SETUR - e na Administração

de Estádios do Estado de Minas Gerais  - ADEMG, ficam lotados na Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - SETES.

§ 1º - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e detentores de

função pública das carreiras a que se refere o  caput lotados na SEEJ e na SETUR

ficam transferidos para a SETES.

§ 2º - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo a que se refere o

caput e detentores de função pública lotados na ADEMG ficam lotados na SETES.

§ 3º - Os cargos de provimento efetivo a que se referem os incisos XXIV, XXV e

XXVI do art. 1º da Lei nº 15.468, de 2005, serão extintos com a vacância.

Art. 56 - Os cargos de provimento efetivo das carreiras a que se referem os incisos

I, II e III do art. 1º da Lei nº 15.468, de 2005, lotados, na data de publicação desta lei,

na Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - SETES - e na Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social  - SEDESE -, ficam lotados na Secretaria de Estado de

Trabalho e Promoção Social - SEDESE.

Parágrafo  único  -  Os  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  e

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados na SETE

ficam transferidos para a SEDESE.

Art. 57 - O inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - …........................................................................................................

I  - na  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Promoção  Social  -  SEDESE,  na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana  - Sedru  -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico  -

Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes  - Setes  -, na Secretaria de
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Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  - Seapa  -,  na  Fundação  de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  - Utramig  -,  na  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  - Agência  RMBH  -,

cargos das carreiras de:

a) Auxiliar de Serviços Operacionais;

b) Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;

c) Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;

d) Auxiliar de Administração de Estádios;

e) Assistente de Administração de Estádios;

f) Analista de Administração de Estádios.

.......................................................................................................................... ”.

Art. 58 - O inciso II do art. 8º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - ….........................................................................................................

II - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso público, para

os  cargos  das  carreiras  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em  Desenvolvimento,

Técnico  de  Gestão  e  Registro  Empresarial  e  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial;

...........................................................................................................................”.

Art. 59 - Os incisos I e II do caput do art. 10 da Lei nº 15.468, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - ............................................................................................................

I  -  nível  superior,  conforme definido no edital do concurso,  para as carreiras de

Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Professor de Ensino

Médio e Tecnológico, Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão

e Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Analista de Desenvolvimento

Econômico e Social;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as carreiras de

Assistente  de Gestão e Políticas  Públicas em Desenvolvimento,  Agente  Fiscal  de

Gestão, Metrologia e Qualidade, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Técnico
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de Gestão Lotérica e Técnico de Desenvolvimento Econômico.

...........................................................................................................................”.

Art.  60  -  O art.  11 da Lei  nº  15.468,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais,

Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,  Auxiliar  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,

Auxiliar  de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar  de Gestão Lotérica, Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  Auxiliar  de  Administração  de  Estádios,

Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de Estádios.”.

Art. 61 - Os títulos dos itens I.1 e I.8 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passam

a ser, respectivamente: “I.1 - SEDESE, SEDRU, SEDE, SETES, SEAPA, UTRAMIG,

Agência RMBH” e “I.8 - SETES”.

Art. 62 - O título do item II.8 e os itens II.8.1, II.8.3 e do Anexo II da Lei n° 15.468,

de 2005, passam a vigorar na forma do Anexo II.

Art. 63 - Os títulos dos itens III.1 e III.8 do Anexo III da Lei n° 15.468, de 2005,

passam a ser, respectivamente: “III.1  - SEDESE, SEDRU, SEDE, SETES, SEAPA e

UTRAMIG”.

Parágrafo único - Fica criado o item “III.8 - SETES” no Anexo III da Lei nº 15.468, de

2005, na forma do Anexo III.

Art. 64 - Os títulos dos itens VIII.1 e VIII.8 do Anexos VIII da Lei nº 15.961, de 30 de

dezembro  de  2005,  passam  a  ser,  respectivamente:  “VIII.1.TABELAS  DE

VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEDESE -,DA SECRETARIA DE ESTADO DE

TURISMO  E  ESPORTES  - SETES  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,  POLÍTICA  URBANA  E  GESTÃO

METROPOLITANA  - SEDRU  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  - SEDE  -,  DA SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  - SEAPA  -,  DA FUNDAÇÃO DE

EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG -, DA AGÊNCIA

DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE -

AGÊNCIA  RMBH  - E  DA  AGÊNCIA  REGULADORA  DE  SERVIÇOS  DE
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS  - ARSAE-MG”,  “VIII.8.  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES - SETES”.

Art. 65 - O inciso II do § 1º e o § 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 176, de 26 de

janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - .............................................................................................................

§ 1º - ...................................................................................................................

II  - pela remuneração de seu cargo efetivo ou função pública acrescida de 30%

(trinta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

§ 2º - A parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso II do § 1º não se

incorporará à remuneração do servidor nem servirá de base de cálculo de qualquer

outra vantagem, salvo a decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a

data da promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de

1998.

...........................................................................................................................”.

Art. 66 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem em exercício

na  Subsecretaria  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  SEEJ  poderão  ser  cedidos

excepcionalmente à SES para exercerem as atribuições dos respectivos cargos de

provimento efetivo.

Parágrafo único - A cessão de que trata o  caput será realizada com ônus para a

SES.

Art. 67 - Com a extinção da Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, incluída

por esta lei ao art. 182 da Lei Delegada nº 180, de 2011, as atividades decorrentes de

sua atuação serão transferidas para as respectivas Secretarias temáticas, nos termos

do regulamento.

Art. 68 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  os  arquivos,  as  cargas  patrimoniais,  a  execução  de  contratos,  convênios,

acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego,  e  desde  que  específicos  à  temática  da  juventude,  pela

Secretaria de Estado de Esporte e Juventude, feitas as adequações, as ratificações,

as renovações ou o apostilamento, quando necessários.
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Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social

o monitoramento e acompanhamento da  execução e da prestação de contas dos

contratos, dos convênios, dos acordos e de outras modalidades de ajustes a que se

refere o caput.

Art. 69 - Ficam transferidos para a SES os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

específicos à temática da política sobre drogas celebrados pela SEDS e pela SEEJ

até a data da publicação desta lei, desde que se proceda, quando necessário, às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à SES o monitoramento e o acompanhamento da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 70 - A SETES sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  2014,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete,

ficando transferidos para a SETES os arquivos, as cargas patrimoniais, a execução

dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo

Gabinete até a data da publicação desta lei, feitas as adequações, as ratificações, as

renovações ou o apostilamento, quando necessários.

Art.  71  -  A SEDRU sucederá,  para  todos  os  fins,  o  Gabinete  do  Secretário  de

Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  assumindo  todos  os  encargos,

direitos, obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo

Gabinete, ficando transferidos para a SEDRU os arquivos, as cargas patrimoniais, a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, feitas as adequações, as

ratificações, as renovações ou o apostilamento, quando necessários.

Art. 72 - A SEAPA sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária,  assumindo todos os encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete,

ficando transferidos para a SEAPA os arquivos, as cargas patrimoniais, a execução

dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo



1233
____________________________________________________________________________

Gabinete até a data da publicação desta lei, feitas as adequações, as ratificações, as

renovações ou o apostilamento, quando necessários.

Art. 73 - A Governadoria sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de

Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos,  assumindo  todos  os

encargos,  direitos,  obrigações e responsabilidades inerentes às  atividades por ela

desenvolvidas,  ficando  transferidos  para  a  Governadoria  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes  celebrados  pelo  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para

Coordenação  de  Investimentos  até  a  data  da  publicação  desta  lei,  feitas  as

adequações, as ratificações, as renovações ou o apostilamento, quando necessários.

Art.  74  -  O  Poder  Executivo  poderá,  mediante  decreto,  transpor,  remanejar,

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na

lei  orçamentária  de  2014  e  em  créditos  adicionais,  em  decorrência  da  extinção,

transformação,  transferência,  incorporação  ou  desmembramento  de  órgãos  e

entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Art. 75 - O Poder Executivo providenciará a publicação do texto consolidado das

Leis Delegadas nº 179, de 2011, e nº 180, de 2011.

Art. 76 - Ficam revogados:

I - a Lei nº 11.988, de 21 de novembro de 1995;

II - a Lei nº 13.662, de 17 de julho de 2000;

III  - os itens IV.2.9, IV.2.11.7, IV.2.11.14, IV.2.11.15 e IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007;

IV - da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011:

a) do art. 5º:

1 - o inciso XI;

2 - a alínea “a” do inciso XIII;

3 - o inciso XVII;

b) os incisos XI e XVII do art. 6º;

c) o art. 7º;

d) o art. 8º;

e) o art. 9º;
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f) do art. 12:

1 - a alínea “d” do inciso VII;

2 - o inciso IX;

3 - o inciso XIV;

4 - §§ 1º e 2º;

V - da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011:

a) o § 1º do art. 26;

b) o inciso VI do art. 27;

c) o inciso II do art. 37;

d) os arts. 55, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68;

e) o inciso II do art. 71;

f) o inciso IV do art. 75;

g) a alínea “b” do inciso II do art. 80;

h) a alínea “b” do inciso II do art. 82;

i) o inciso VI e alínea “c” do inciso VIII do art. 85;

j) a alínea “b” do inciso II do art. 89;

k) o inciso IV, a alínea “a” do inciso VIII, a alínea “b” do inciso IX e o inciso X do art.

92;

l) a alínea “e” do inciso III do art. 99;

m) a alínea “b” do inciso II do art. 101;

n) a alínea “b” do inciso II do art. 103;

o) a alínea “b” do inciso II do art. 105;

p) a alínea “b” do inciso II do art. 115;

q) a alínea “b” do inciso II do art. 117;

r) a alínea “b” do inciso II do art. 119;

s) a alínea “b” do inciso II do art. 122;

t) o inciso II do art. 133;

u) a alínea “b” do inciso II do art. 149;

v) o inciso VI do art. 158;

x) o inciso VIII do art. 164;

w) o inciso II do art. 178;
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y) os arts. 181, 182 e 183;

z) o art. 183-A;

a.1) a alínea “b” do inciso II do art. 193;

b.1) o inciso IV e a alínea “b” do inciso VIII do art. 200;

c.1) a alínea “b” do inciso II do art. 204;

d.1) a alínea “b” do inciso II do art. 206;

e.1) a alínea “b” do inciso II do art. 208;

f.1) os incisos V e XIII do art. 212;

g.1) a alínea “b” do inciso II do art. 226;

h.1) alínea “b” do inciso II do art. 232;

i.1) os arts. 234, 235, 236, 238;

j.1) o art. 241;

k.1) o inciso II e VII do art. 244;

l.1) a alínea “m” do inciso III do art. 248;

VI - os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012.

Art. 77 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - na data de sua publicação, para os arts. 4º, 42, 43, 52;

I - a partir de 1º de janeiro de 2014, para os demais artigos.

ANEXO I

(a que se refere o art. 53 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

Quantitativos de Valores Unitários e 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

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

IV.2.1 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Cargos de Provimento em Comissão

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em

Comissão foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

Funções Gratificadas

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas foi



1236
____________________________________________________________________________

publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo das Gratificações Temporárias

Estratégicas foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

.......................................................................................................................................

IV.2.6  -  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e

Gestão Metropolitana

Cargos de Provimento em Comissão

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em

Comissão foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

Funções Gratificadas

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas foi

publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo das Gratificações Temporárias

Estratégicas foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

IV.2.7 - Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social

Cargos de Provimento em Comissão

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento em

Comissão foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

Funções Gratificadas

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas foi

publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo das Gratificações Temporárias

Estratégicas foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

Coordenadoria de Apoio a Pessoa Deficiente - CAADE

Cargos de Provimento em Comissão

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em

Comissão foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.
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Conselho Estadual da Mulher
Cargos de Provimento em Comissão

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em

Comissão foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

Funções Gratificadas

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas foi

publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

......................................................................................................................................

IV.2.14 - Secretaria de Estado de Saúde

Cargos de Provimento em Comissão

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em

Comissão foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

.....................................................................................................................................

IV.2.16 - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes

Cargos de Provimento em Comissão
Funções Gratificadas

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas foi

publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo das Gratificações Temporárias

Estratégicas foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

......................................................................................................................................

IV.2.21 - Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

Cargos de Provimento em Comissão

* - O quadro com a espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em

Comissão foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

......................................................................................................................................

ANEXO II

(a que se refere o art. 62 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005)



1238
____________________________________________________________________________

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo.

.....................................................................................................................................

“II.8 - SETES

II.8.1 - Auxiliar de Administração de Estádios

Prestar serviços de suporte e manutenção operacional no âmbito da Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - SETES.

Executar,  sob  orientação,  rotinas  administrativas  básicas  de  preparação,

organização, arquivamento e encaminhamento de documentos e matérias.

Executar  outras  atividades  correlatas  inerentes  ao  seu  cargo,  conforme

necessidade do serviço e orientação superior.

.............................................................................................................................

II.8.3 - Analista de Administração de Estádios

Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua habilitação legal em

todas as atividades desenvolvidas.

Integrar  equipes  multiprofissionais,  participando  da  definição,  implantação  e

supervisão de programas e planos necessários.

Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de atuação.

Planejar ações visando ao cumprimento da missão institucional da SEDESE.

Acompanhar  os  processos  institucionais  promovendo  ajustes  e  correções

necessários, com vista a assegurar a efetividade do planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e capacidades técnicas disponíveis para

consecução dos objetivos institucionais.

Executar  outras  atividades  correlatas  inerentes  ao  seu  cargo,  conforme

necessidade do serviço e orientação superior.”

ANEXO III

(a que se refere o parágrafo único do art. 63 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 63 da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição nº

49/2001 e das Funções Públicas não Efetivadas do Grupo de Atividades de
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Desenvolvimento Econômico e Social

.....................................................................................................................................

III.8 - SETES

*  -  O  Quantitativo  dos  Cargos  Resultantes  de  Efetivação  pela  Emenda  à

Constituição  nº  49/2001  e  das  Funções  Públicas  Não  Efetivadas  do  Grupo  de

Atividades  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 30.8.2013.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 517/2013*

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a  honra de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  que  seja  submetida  à

apreciação dessa egrégia Assembleia, projeto de lei  que extingue o Departamento

Estadual de Telecomunicações - DETEL - e dá outras providências.

O projeto de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a

redução de custos  e a  racionalização da máquina pública  do  Poder  Executivo.  A

premência de redução de algumas despesas sinalizam para alternativa de extinção

do DETEL e a consequente transferência de suas competências para a Fundação TV

Minas - Cultural e Educativa - TV MINAS.

Ressalto  que  a  proposta  não  importará  em  redução  do  comprometimento  do

Governo do Estado com as políticas públicas específicas da área tampouco prejuízo

no alcance das metas e resultados pactuados com a população.

Assim,  visando  a  garantir  a  racionalização  da  modelagem  institucional  e  da

estrutura orgânica com vistas ao eficiente exercício das competências originárias das

mencionadas entidades, proponho, Senhor Presidente, o presente projeto de lei.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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“MENSAGEM Nº 518/2013*

Belo, Horizonte, 28 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a  honra de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  que  seja  submetido  à

apreciação  dessa  egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  extingue  a  autarquia

Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais  - ADEMG  - e  dá  outras

providências.

O projeto de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a

redução de custos  e a  racionalização da máquina pública  do  Poder  Executivo.  A

premência de redução de algumas despesas sinalizam para alternativa de extinção

da ADEMG e a consequente transferência de suas competências para a secretaria de

estado que sucederá a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude.

Ressalto que a proposta não importará redução do comprometimento do Governo

do  Estado  com  as  políticas  públicas  específicas  da  área,  tampouco  prejuízo  no

alcance das metas e resultados pactuados com a população.

Assim,  visando  a  garantir  a  racionalização  da  modelagem  institucional  e  da

estrutura orgânica, com vistas ao eficiente exercício das competências relacionadas

com a política de esportes, proponho, Senhor Presidente, o presente projeto de lei.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.442/2013

Extingue  a  autarquia  Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

ADEMG - e dá outras providências.

Art.  1º - Fica extinta a autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas

Gerais  - ADEMG,  criada  pelo  art.  2º  da  Lei  nº  3.410  de  8  de  julho  de  1965,

transferindo-se  suas  competências  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e

Juventude - SEEJ, a que se refere o inc. XI do art. 5º da Lei Delegada 179, de 1º de

janeiro de 2011.

Art. 2º - A SEEJ sucederá a ADEMG nos contratos, convênios e demais direitos e

obrigações que ele tenha contraído no desempenho de suas competências.
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Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  SEEJ  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes celebrados pela ADEMG até a data da publicação desta lei, desde que se

proceda, quando necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao

apostilamento.

Art. 3º - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão, funções

gratificadas e gratificações temporárias estratégicas, a que se refere a Lei Delegada

nº 175, de 26 de janeiro de 2007, observadas as alterações e os remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da Lei Delegada nº 175, de 2007:

I - cargos de Administração Superior, de que trata o § 1º do art. 1º da Lei Delegada

nº 175, de 26 de janeiro de 2007:

a) um Diretor-Geral;

b) um Vice-Diretor-Geral;

c) dois Diretores.

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração autárquica e

fundacional do Poder Executivo - DAI, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175,

de 2007, consideradas as alterações efetuadas nos termos do art. 14 da referida Lei

Delegada:

a) quatro DAI-2;

b) dois DAI-3;

c) um DAI-4;

d) três DAI-5;

e) cinco DAI-6;

f) três DAI-17;

g) três DAI-20;

h) um DAI-21.

III - funções gratificadas, de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007:

a) uma FGI-2;

b) cinco FGI-3;

c) uma FGI-6;

IV - gratificações temporárias estratégicas, de que trata o art. 12 da Lei Delegada nº
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175, de 2007:

a) uma GTEI-1;

b) oito GTEI-2;

c) uma GTEI-4.

Art. 4º - Os cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações

temporárias estratégicas extintas por esta lei serão identificados em decreto.

Art.  5º  -  Os  bens  móveis  e  imóveis  que  constituem  o  patrimônio  da  ADEMG

reverterão ao patrimônio do Estado.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir

ou  utilizar,  total  ou  parcialmente,  as  dotações  orçamentárias  aprovadas  na  lei

orçamentária de 2014 e em créditos  adicionais,  em decorrência da extinção e da

transferência de competências de que trata o art. 1º.

Art. 7º - Ficam revogados:

I - os arts 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 3.410, de 8 de julho de 1965;

II - a Lei Delegada nº 152, de 25 de janeiro de 2007;

III - o item V.I do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007;

IV - o inciso IX do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011;

V - os arts. 185 e 186 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art.  8º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.”

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 519/2013*

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a  honra de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  que  seja  submetida  à

apreciação dessa egrégia Assembleia, projeto de lei  que dispõe sobre a absorção

pelo Instituto de Geociências Aplicadas  - IGA - da Fundação Centro Tecnológico de

Minas Gerais - CETEC, e dá outras providências.
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O projeto de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a

redução de custos  e a  racionalização da máquina pública  do  Poder  Executivo.  A

premência  de  redução  de  algumas  despesas  sinalizam  para  alternativa  da

incorporação da Fundação Centro Tecnológico de Minas pelo Instituto de Geociências

Aplicadas, resultando no Instituto de Geoinformação e Tecnologia.

Ressalto  que  a  proposta  não  importará  em  redução  do  comprometimento  do

Governo do Estado  com as  políticas  públicas  específicas  da  área,  tampouco  em

prejuízo no alcance das metas e resultados pactuados com a população.

Assim,  visando  a  garantir  a  racionalização  da  modelagem  institucional  e  da

estrutura orgânica com vistas ao eficiente exercício das competências originárias das

mencionadas entidades, proponho, Senhor Presidente, o presente projeto de lei.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.443/2013

Dispõe  sobre  a  absorção  pelo  Instituto  de  Geociências  Aplicadas  -  IGA -  da

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, e dá outras providências.

Art.  1º  -  Fica  incorporada  a  Fundação  Centro  Tecnológico  de  Minas  Gerais  -

CETEC, a que se refere a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de

1º de janeiro de 2011, ao Instituto de Geociências Aplicadas - IGA, a que se refere

alínea “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, passando este a

denominar-se Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC.

Art. 2º - O IGTEC sucederá o CETEC nos contratos, convênios e demais direitos e

obrigações que ele tenha contraído no desempenho de suas competências.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  o  IGTEC  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes celebrados pelo CETEC até a data da publicação desta lei,  desde que se

proceda, quando necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao

apostilamento.

Art. 3º - Em função do disposto no art. 1º, o art. 102 da Lei Delegada nº 180, de 20

de janeiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:



1244
____________________________________________________________________________

“Art. 102 - O Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC -, a que se refere a

alínea “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

coordenar  e  executar  pesquisas  e  trabalhos  técnico-científicos  nas  áreas  de

geografia, cartografia e geologia, excetuados os de mapeamento básico para fins de

geologia  econômica  e  apoiar  a  gestão  e  a  difusão  de  conhecimentos  técnicos  e

científicos  para  o  desenvolvimento  tecnológico  das  empresas  e  da  Administração

Pública, com vistas à elevação da produtividade e da competitividade no Estado e ao

desenvolvimento econômico e social sustentável, observada a política formulada pela

SECTES, competindo- lhe:

I - executar o mapeamento sistemático do Estado, inclusive mediante convênio com

instituições públicas;

II  -  elaborar,  avaliar  e  publicar,  periodicamente,  mapas  básicos  e  temáticos  de

interesse do Estado;

III - realizar levantamentos em geral, adotando processos geodésicos, topográficos,

aerofotogramétricos e de sensoriamento remoto;

IV  -  interpretar  e  demarcar  linhas  intermunicipais  e  interdistritais  e  realizar

reconhecimentos, levantamentos e demarcações de linhas de divisas interestaduais;

V -  realizar  estudos,  perícias e trabalhos de demarcação territorial,  incluídos os

relativos a propostas de alterações de limites intermunicipais e interdistritais, para fins

de criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, nos termos da

legislação aplicável;

VI - efetuar, para efeito de distribuição de parcela do ICMS, cálculos das áreas dos

Municípios  e  distritos,  inclusive  daquelas  em  que  estejam  localizadas  usinas

hidrelétricas, nos termos de legislação específica;

VII  -  atualizar  o  ordenamento  territorial  para  fins  de  estatística,  observadas  as

normas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

VIII - desenvolver pesquisas e realizar trabalhos nas áreas de geografia e geologia

aplicadas, cartografia, aerofotogrametria, geodésia e sensoriamento remoto;

IX - promover o intercâmbio com organizações técnicas e universitárias, bem como

a  publicação  e  divulgação  de  pesquisas  e  trabalhos  realizados  em  sua  área  de

atuação, visando à integração das pesquisas pura e aplicada;
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X - promover a otimização das técnicas de trabalho;

XI - subsidiar o processo de elaboração de leis e atos normativos que envolvam

questões de limites territoriais;

XII - gerir a Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais - IEDE;

XIII - apoiar o Estado na formulação e viabilização de políticas públicas nas áreas

de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

XIV - realizar análises de conjuntura e monitoramento das tendências da economia

industrial estadual, nacional e internacional, observadas as diretrizes de planejamento

público geral e da área industrial;

XV  -  difundir  informações  de  natureza  tecnológica,  experiências  e  projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

XVI - organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das  políticas,  programas  e  projetos  destinados  à  indústria  e  ao

desenvolvimento tecnológico;

XVII  -  prestar,  direta  ou  indiretamente,  serviços  relacionados  à  transferência,  à

adaptação, ao aperfeiçoamento, à criação e à aplicação de tecnologias básicas;

XVIII - exercer atividades correlatas.

Parágrafo único -  O IGTEC poderá estabelecer parcerias para a consecução da

finalidade de que trata o caput.

Art.  4º  -  Ficam  extintos,  no  quadro  de  cargos  de  provimento  em  comissão  do

CETEC, os seguintes cargos da Administração Superior, de que trata o § 1º do art. 1º

da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007:

I - um Diretor-Geral;

II - um Vice-Diretor-Geral;

III - um Diretor.

Art. 5º - Ficam transferidos para o IGTEC, os seguintes cargos de provimento em

comissão,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas,  a  que  se

refere  a  Lei  Delegada  nº  175,  de  2007,  destinados  ao  CETEC,  observadas  as

alterações efetuadas nos termos dos arts. 14 e 24 da referida Lei Delegada:

I - cargo de Administração Superior, de que trata o § 1º do art. 1º da Lei Delegada
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nº 175, de 26 de janeiro de 2007: um Diretor.

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração autárquica e

fundacional do Poder Executivo - DAI, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175,

de 2007:

a) três DAI-9;

b) dois DAI-17;

c) um DAI-20;

d) um DAI-24.

III - funções gratificadas, de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007:

a) duas FGI-1;

b) uma FGI-2;

c) seis FGI-3.

Art. 6º - Em função do disposto nos arts. 4º e 5º desta lei, o item V.6 do Anexo V da

Lei  Delegada  n°  175,  de  2007,  passa  a  vigorar  na  forma  do  Anexo  I  desta  lei,

observadas as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e

24 da referida Lei Delegada.

Art. 7º - Os cargos das carreiras a que se referem os incisos I, II, III e IV do art. 1º

da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação desta lei,

no CETEC, ficam lotados no IGTEC.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores  de  função  pública  das  carreiras  a  que  se  refere  o  caput,  lotados  no

CETEC, ficam transferidos para o IGTEC.

Art. 8º - Os incisos I e II do art. 3º da Lei nº 15.466, de 2005, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I - na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, na

Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fapemig  -,  na

Fundação João Pinheiro -  FJP -,  na Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação  e  Pesquisa  Aplicada  em  Águas  -  Hidroex  -  e  no  Instituto  de

Geoinformação e Tecnologia - IGTEC - cargos das carreiras de:

(...)
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II - na Fundação João Pinheiro - FJP - e no Instituto de Geoinformação e Tecnologia

- IGTEC - e na Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada  em  Águas  -  Hidroex,  cargos  da  carreira  de  Pesquisador  em  Ciência  e

Tecnologia.”

Art. 9 - Os títulos do itens I.1 e I.2 do Anexo I da Lei nº 15.466, de 2005, passam a

ser,  respectivamente:  “I.1.  Sectes,  Fapemig,  FJP,  Hidroex  e  IGTEC”  e  “I.2.  FJP,

Hidroex e IGTEC”.

Art.  10 -  Os títulos dos itens II.1  e II.2  do Anexo II  da Lei  nº  15.466,  de 2005,

passam a ser, respectivamente: “II.1. Sectes, Fapemig, FJP, Hidroex e IGTEC” e “II.2.

FJP, Hidroex e IGTEC”.

Art. 11 -  Os títulos dos itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 30 de

dezembro de 2005,  passam a ser,  respectivamente:  “VI.1. Tabelas  de  Vencimento

Básico  das  Carreiras  da  Secretaria  de  Estado de Ciência  e  Tecnologia  e  Ensino

Superior - Sectes -,da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

Fapemig  -,  da  Fundação  João  Pinheiro  -  FJP  -  DA  FUNDAÇÃO  CENTRO

INTERNACIONAL DE  EDUCAÇÃO,  CAPACITAÇÃO  E  PESQUISA APLICADA EM

ÁGUAS - HIDROEX - E DO INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA -

IGTEC, “VI.2. TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DA FJP, HIDROEX

E IGTEC”.

Art. 12 - Os cargos e funções gratificadas extintos, transferidos e lotados por esta lei

serão identificados em decreto.

Art. 13 - Os bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do CETEC serão

revertidos ao patrimônio do IGTEC.

Art.  14  -  O  Poder  Executivo  poderá,  mediante  decreto,  transpor,  remanejar,

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na

lei orçamentária de 2014 e em créditos adicionais, em decorrência da incorporação

de que trata o art. 1º.

Art. 15 - Ficam revogados:

I -o § 2º do art. 5º da Lei nº 12.593, de 28 de julho de 1997;

II - o item V.20 do Anexo V da Lei Delegada 175, de 26 de janeiro de 2007;

III - a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada 179, de 1º de janeiro de
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2011;

IV - os arts. 96 e 97 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.

ANEXO I

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº
175, de 26 de janeiro de 2007)

(...)

V.6 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - IGTEC

V.6.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O Quadro de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado no

Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

V.6.2  -  QUANTITATIVO DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO  DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro com o quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do

Legislativo, de 30.8.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

*  -  O quadro  com o  quantitativo das  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 30.8.2013.

(...)”

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

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

Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 80/2013

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  476/2013,  publicada  em  1º/8/2013  no Diário  do

Legislativo, o governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, “e”, da Constituição do Estado, a indicação da Sra. Ângela Maria Prata

Pace Silva de Assis ao cargo de presidente da Junta Comercial do Estado de Minas

Gerais - Jucemg.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146 do Regimento Interno.

Tendo esta Comissão realizado arguição pública da Sra. Ângela Pace, na qual a

sabatinada respondeu com presteza, clareza e desembaraço às questões propostas,

ficou demonstrado que a indicada possui experiência e conhecimento suficientes para

assumir a presidência da Jucemg. Além disso, a arguida afirmou que sua indicação

não  encontra  restrição  nos  termos  da  Constituição  do  Estado  e  do  Decreto  nº

45.604/2011.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  da  Sra.  Ângela

Pace para o cargo de presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Marques Abreu, relator - Leonídio Bouças - Zé

Maia.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.249/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Praticantes de Ciclismo Ecológico de

Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.249/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Praticantes de Ciclismo Ecológico de Ouro Branco, com sede no Município de

Ouro Branco, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo a difusão da prática do ciclismo em áreas urbanas e rurais, em harmonia com

o meio ambiente.

Com  esse  propósito,  a  instituição  organiza  passeios  ciclísticos,  divulgando  as

normas em vigor, participa de eventos e competições esportivas e realiza estudos e

pesquisas multidisciplinares para o aperfeiçoamento desse esporte.

Além disso, orienta sobre a defesa e preservação da flora, da fauna e dos recursos

naturais,  incentiva  o  plantio  de  árvores  e  flores,  promove o  plantio  de  hortaliças,

legumes e frutas pelas famílias da zona rural e esclarece as comunidades carentes

sobre  primeiros  socorros,  alimentação  enriquecida,  ervas  medicinais,  combate  a

drogas e álcool, prevenção de doenças e higiene pessoal.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Praticantes

de Ciclismo Ecológico de Ouro Branco em defesa da prática desportiva e com as

comunidades carentes de Ouro Branco, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.249/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe,

encaminhado  a  esta  Casa  por  meio  da  Mensagem  n°  170/2012,  “contém  a  Lei
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Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG”.

Publicada no  Diário  do  Legislativo  em  9/2/2012,  a  proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira Orçamentária para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade do projeto de lei na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Agora,

vem a proposição a esta Comissão para exame de mérito, nos termos do art. 102, I,

“e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe, segundo mensagem do governador,  “tem por objetivo

dotar  a  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais  de  um  marco  legal  de  caráter

orgânico compatível com as necessidades de modernização estrutural e funcional da

PCMG,  a  exemplo  de  outras  instituições”  e,  ainda,  “prevê  modificações  na

organização da PCMG e nas carreiras  dos  policiais  civis  buscando a  valorização

dessas categorias, em face do caráter prioritário da segurança pública no Estado de

Minas Gerais”.

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o Substitutivo n° 1, no qual realizou

mudanças necessárias à adequação do projeto de lei às disposições constitucionais e

legais vigentes, bem como à técnica legislativa.

Feitas tais considerações, passemos à análise do conteúdo do projeto de lei em

tela.

Como bem  ressaltado pela  Comissão de Constituição e  Justiça,  a  Constituição

Federal,  em seu art.  24,  XVI,  prevê a competência concorrente dos estados para

legislar sobre “organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis”, o que foi

confirmado  pelo  art.  10,  XV,  “q”,  da  Constituição  do  Estado  de  Minas  Gerais,

conferindo-se  ao  governador  do  Estado  a  iniciativa  privativa  para  dispor  sobre  a

organização da Polícia Civil.

A Constituição Federal, ainda, no seu art. 144, § 4°, prevê que “às polícias civis,

dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência

da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as

militares”.
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Em relação aos aspectos aos quais compete esta comissão analisar, verificamos

que a proposição encontra-se em conformidade com as disposições constitucionais e

legais que regem a matéria, em especial, destacamos a sua compatibilidade com o

art.  37 da Constituição da República, que estabelece os princípios norteadores da

administração  pública,  as  regras  gerais  sobre  acesso  aos  cargos  públicos,

remuneração, exercício da função pública, entre outros assuntos. O projeto também

está em conformidade com o art. 39 do mesmo diploma constitucional, que, com a

redação dada pela Emenda à Constituição nº 19, de 1998, prevê que a fixação dos

padrões  de  vencimento  e  dos  demais  componentes  do  sistema  remuneratório

observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, bem

como os requisitos para a investidura no cargo.

Cumpre frisar  que o  impacto  financeiro  e  orçamentário  decorrente  das medidas

previstas  no  projeto,  bem  como  a  adequação  da  proposição  à  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, será analisado, no momento oportuno, pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Destacamos  que  a  edição  de  uma  nova  lei  orgânica  não  é  apenas  uma

reivindicação  antiga,  mas  uma necessidade  real  e  urgente,  que  tem por  objetivo

reestruturar as carreiras policiais civis, promover a modernização e a efetividade da

atuação do Estado em relação à segurança pública, além de reconhecer e valorizar

os  servidores  das  carreiras  policiais  civis,  tendo  em  vista  a  sua  grande

responsabilidade e importâncias para o bem-estar da população e para a segurança

pública.

É oportuno ressaltar que, por meio da Mensagem n° 453/2013, o governador do

Estado  encaminhou  a  esta  Casa  Legislativa  proposta  de  Substitutivo  que,  no

momento  oportuno,  será  numerado  na  sequência  do  Substitutivo  n°  2,  ao  final

apresentado na conclusão deste parecer.

Analisando  o  projeto  de  lei  complementar,  entendemos  que  ele  pode  ser

aprimorado, razão pela qual apresentamos o Substitutivo n° 2, ao final do parecer

redigido,  que  acolhe  sugestões  encaminhadas  pelo  Poder  Executivo  e  pelas

entidades representativas das classes das carreiras policiais. Entre as modificações

sugeridas,  destacamos a correção e a padronização de expressões,  garantindo a



1253
____________________________________________________________________________

melhor compreensão da matéria;  e as correções de mérito,  visando à adequação

técnica.

Em  relação  ao  Estatuto  Disciplinar,  informamos  que,  acolhendo  sugestão

encaminhada pelo Poder Executivo, por meio do Ofício Gab. SEDS n° 2497/2013, de

26 de agosto de 2013, suprimimos do texto do substitutivo todo o capítulo destinado

ao regime disciplinar (arts. 110 a 222). Segundo a justificação, o Estatuto Disciplinar

será remetido a esta Casa Legislativa em nova proposta, em 2014.

Ressalte-se,  contudo,  que um exame pormenorizado da  matéria será  realizado,

oportunamente, pelas comissões de mérito seguintes.

Conclusão

Ante  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  n°

23/2012 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 2

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais  - PCMG - e o

regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta lei complementar organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -

PCMG -, define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das

carreiras policiais civis.

Art. 2° - A PCMG, órgão autônomo, essencial à segurança pública, à realização da

justiça e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da cidadania,

da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem por objetivo, no

território do Estado, em conformidade com o art. 136 da Constituição Estadual, dentre

outros, o exercício das funções de:

I - proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

II - preservação da ordem e da segurança públicas;
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III - preservação das instituições políticas e jurídicas;

IV  - apuração das infrações penais  e dos atos  infracionais,  exercício  da  polícia

judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares, em assuntos

de segurança interna.

Art.  3°  - A  PCMG  reger-se-á  pelos  princípios  constitucionais  da  legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e deve ainda observar, na sua

atuação:

I - a promoção dos direitos humanos;

II - a participação e interação comunitária;

III - a mediação de conflitos;

IV - o uso proporcional da força;

V  - o  atendimento  ao  público  com  presteza,  probidade,  urbanidade,  atenção,

interesse, respeito, discrição, moderação e objetividade;

VI - a hierarquia e a disciplina;

VII  - a transparência e a sujeição a mecanismos de controle interno e externo, na

forma da lei.

Art. 4° - Além dos princípios referidos no art. 3°, orientam a investigação criminal e o

exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público, a

finalidade pública, a proporcionalidade, a obrigatoriedade de atuação, a autoridade, a

oficialidade, o sigilo e a imparcialidade, observando-se ainda:

I - a investidura em cargo de carreira policial civil;

II - a inevitabilidade da atuação policial civil;

III - a inafastabilidade da prestação do serviço policial civil;

IV - a indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais;

V - a indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil;

VI - a indivisibilidade da investigação criminal;

VII - a interdisciplinaridade da investigação criminal;

VIII - a uniformidade de procedimentos policiais;

IX  - a  busca da eficiência na investigação criminal  e a repressão das infrações

penais e dos atos infracionais.

Art. 5° - À PCMG é assegurada autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe,
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especialmente:

I  - elaborar  a  sua  programação  financeira  anual  e  acompanhar  e  avaliar  sua

implantação, segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II  - elaborar a folha e os demonstrativos de pagamento e decidir sobre a situação

funcional de seu pessoal ativo e inativo;

III - executar contabilidade própria;

IV - adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos.

Parágrafo único  - As atividades de planejamento e orçamento e de administração

financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao chefe da PCMG e

tecnicamente às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda,

respectivamente.

Art. 6° - A investigação criminal tem caráter técnico-jurídico-científico e produz, em

articulação  com  o  sistema  de  defesa  social,  conhecimentos  e  indicadores

sociopolíticos, econômicos e culturais que se revelam no fenômeno criminal.

Art. 7° - O exercício da investigação criminal tem início com o conhecimento de ato

ou fato passível de caracterizar infração penal e se encerra com a consecução do

objeto  da  investigação  ou  com  o  exaurimento  das  possibilidades  investigativas,

compreendendo:

I - a pesquisa técnico-científica a respeito de autoria, de materialidade, de motivos e

de circunstâncias da infração penal;

II  - a  articulação  ordenada  dos  atos  notariais  do  inquérito  policial  e  demais

procedimentos de formalização da produção probatória da prática de infração penal;

III - a minimização dos efeitos do delito e o gerenciamento da crise dele decorrente.

Art. 8° - A investigação criminal se destina à apuração de infrações penais e de atos

infracionais, para subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado, e à adoção

de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida

social.

Art. 9° - A função de polícia judiciária consiste, precipuamente, no auxílio ao sistema

de justiça criminal para a aplicação da lei penal e processual, bem como nos registros

e fiscalização de natureza regulamentar.

Art. 10 - A função de polícia judiciária compreende:
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I  - o  exame  preliminar  a  respeito  da  tipicidade  penal,  ilicitude,  culpabilidade,

punibilidade e demais circunstâncias relacionadas com a infração penal;

II - as diligências para a apuração de infrações penais e atos infracionais;

III - a instauração e formalização de inquérito policial, de termo circunstanciado de

ocorrência e de procedimento para apuração de ato infracional;

IV - a definição sobre a autuação da prisão em flagrante e a concessão de fiança;

V  - a  requisição da apresentação  de presos  do sistema prisional  em órgão ou

unidade da PCMG, para fins de investigação criminal;

VI  - a representação judicial para a decretação de prisão provisória, de busca e

apreensão,  de  interceptação  de  dados  e  de  comunicações,  em  sistemas  de

informática e telemática, e demais medidas processuais previstas na legislação;

VII  - a presença em local de ocorrência de infração penal, na forma prevista na

legislação processual penal;

VIII  - a  elaboração  de  registros,  termos,  certidões,  atestados  e  demais  atos

previstos no Código de Processo Penal ou em leis específicas.

Parágrafo único - No desempenho de suas atribuições, o delegado de polícia, com

sua equipe, comparecerá a local de crime e praticará diligências para apuração da

autoria,  materialidade,  motivos e circunstâncias, formalizando inquéritos  policiais e

outros procedimentos.

Art. 11 - A direção da polícia judiciária cabe, em todo o Estado, aos delegados de

Polícia de carreira, nos limites de suas circunscrições.

Parágrafo  único  - Os  atos  de  polícia  judiciária  serão  fiscalizados  direta  ou

indiretamente pelo corregedor-geral de Polícia Civil.

Art. 12  - São símbolos institucionais da PCMG o hino, o brasão, a logomarca, a

bandeira e o distintivo.

Art.  13  - Os  policiais  civis  terão  carteira  funcional,  criada por  meio  de  lei,  com

validade em todo o território nacional.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 14  - À PCMG, órgão permanente do poder público, dirigido por delegado de

Polícia  de  carreira  e  organizado de acordo com os  princípios  da  hierarquia  e  da
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disciplina,  incumbem,  ressalvada  a  competência  da  União,  as  funções  de  polícia

judiciária  e  a  apuração,  no  território  do  Estado,  das  infrações  penais  e  dos  atos

infracionais, exceto os militares.

Parágrafo único - São atividades privativas da PCMG a polícia técnico-científica, o

processamento  e  arquivo  de  identificação civil  e  criminal,  bem como o  registro  e

licenciamento de veículo automotor e a habilitação de condutor.

Art.  15  - A PCMG subordina-se diretamente ao governador do Estado e integra,

para fins operacionais, o Sistema de Defesa Social, juntamente com a Secretaria de

Estado de Defesa Social - SEDS.

Art. 16 - À PCMG compete:

I  - planejar, coordenar, dirigir e executar, ressalvada a competência da União, as

funções  de polícia  judiciária  e  a  apuração,  no  território  do  Estado,  das  infrações

penais, exceto as militares;

II  - preservar  locais  de  crime  com  cenários  e  bens,  apreender  objetos,  colher

provas,  intimar,  ouvir  e  acarear  pessoas,  requisitar  e  realizar  exames  periciais,

proceder  ao  reconhecimento  de  pessoas  e  coisas  e  praticar  os  demais  atos

necessários à adequada apuração das infrações penais e dos atos infracionais, na

forma da legislação processual penal;

III  - representar  ao  Poder  Judiciário,  por  meio  do  delegado  de  polícia,  pela

decretação  de  medidas  cautelares  pessoais  e  reais,  como  prisão  preventiva  e

temporária,  busca  e  apreensão,  quebra  de  sigilo  e  interceptação de  dados  e  de

telecomunicações, além de outras inerentes à investigação criminal e ao exercício da

polícia judiciária, destinadas a colher e a resguardar provas da prática de infrações

penais e de atos infracionais;

IV - organizar, cumprir e fazer cumprir os mandados judiciais de prisão e de busca

domiciliar;

V - cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público;

VI - realizar correições e inspeções, em caráter permanente ou extraordinário, em

atividades  e  em  repartições  em  que  atue,  bem  como  responsabilizar-se  pelos

procedimentos  disciplinares  destinados  a  apurar  eventual  prática  de  infrações

atribuídas a seus servidores;
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VII  - formalizar  o  inquérito  policial,  o  termo  circunstanciado  de  ocorrência  e  o

procedimento para apuração de ato infracional;

VIII - exercer o controle e a fiscalização de suas armas e munições, de explosivos,

fogos  de  artifício  e  demais  produtos  controlados,  observada  a  legislação  federal

específica;

IX  - exercer  o  registro  de  controle  policial,  especialmente  no  que  tange  a

estabelecimentos de hospedagem, diversões públicas, comercialização de produtos

controlados e o prévio aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais e

políticos em ambientes públicos, nos termos do inciso XVI do art. 5° da Constituição

da República;

X - desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa, em caráter permanente,

objetivando o aprimoramento de suas competências institucionais;

XI  - organizar  e executar  as  atividades de registro,  controle e licenciamento de

veículos  automotores,  a  formação  e  habilitação  de  condutores,  o  serviço  de

estatística, a educação de trânsito e o julgamento de recursos administrativos;

XII  - cooperar  com  os  órgãos  municipais,  estaduais  e  federais  de  segurança

pública, em assuntos relacionados com as atividades de sua competência;

XIII  - promover  interações  para  uso  dos  bancos  de  dados  disponíveis  com  os

órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como para uso de bancos de

dados disponíveis com a iniciativa privada, observado o disposto nos incisos X e XII

do art. 5° da Constituição da República;

XIV - organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem como

gerir o acervo e o banco de dados correspondentes, sem prejuízo das necessidades

para as atividades de perícia criminal;

XV  - promover  o  recrutamento,  seleção,  formação,  aperfeiçoamento  e  o

desenvolvimento profissional e cultural de seus servidores;

XVI  - organizar e realizar ações de inteligência, bem como participar de sistemas

integrados de informações de órgãos públicos municipais, estaduais, federais e de

entidades privadas;

XVII - organizar estatísticas criminais e realizar análise criminal;

XVIII - promover outras políticas de segurança pública e defesa social.
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Parágrafo único - As funções constitucionais da PCMG são indelegáveis e somente

podem ser desempenhadas por ocupantes das carreiras que a integram.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 17 - São órgãos da PCMG:

I - da administração superior:

a) Chefia da PCMG;

b) Chefia Adjunta da PCMG;

c) Conselho Superior da PCMG;

d) Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

II - de administração:

a) Gabinete da Chefia da PCMG;

b) Academia de Polícia Civil;

c) Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

d) Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária;

e) Superintendência de Inteligência Policial;

f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§  1°  - Integram,  ainda,  a  estrutura  orgânica  da  PCMG  as  seguintes  unidades

administrativas:

I - Instituto de Criminologia;

II - Departamentos de Polícia Civil;

a) Delegacias Regionais de Polícia Civil;

a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito - Ciretrans;

a.2) Delegacias de Polícia Civil;

III - Instituto de Criminalística;

IV - Instituto médico-Legal;

V  - Postos  de  Perícia  Integrada,  Postos  médico-Legais  e  Seções  Técnicas

Regionais de Criminalística;
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VI - Instituto de Identificação;

a) Postos de Identificação;

VII - Hospital da Polícia Civil.

§  2°  - Os Departamentos de  Polícia Civil  subordinam-se à Superintendência de

Investigação  e  Polícia  Judiciária  e  o  Instituto  de  Criminologia  subordina-se  à

Academia de Polícia Civil.

§ 3°  - O Instituto de Criminalística, o Instituto médico-Legal, os Postos de Perícia

Integrada,  os  Postos  médico-Legais  e  as  Seções  Técnicas  Regionais  de

Criminalística  subordinam-se à  Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica e  o

Instituto de Identificação subordina-se à Superintendência de Inteligência Policial.

§ 4° - As demais unidades administrativas da estrutura orgânica complementar e a

distribuição e descrição das competências das unidades administrativas da PCMG

serão estabelecidas em decreto.

§ 5° - O Hospital da Polícia Civil, resultado da transformação do Departamento de

Saúde da Polícia Civil, conforme disposto na Lei n° 11.724, de 30 de dezembro de

1994,  terá  estrutura  administrativa  no  nível  de  superintendência,  na  forma  de

regulamento.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Seção I

Da Chefia da PCMG

Art.  18  - A Chefia  da  PCMG,  órgão da administração  superior  da  PCMG,  será

exercida pelo chefe da PCMG.

Parágrafo único  - O chefe da PCMG será nomeado pelo governador do Estado

dentre os integrantes, em atividade, do nível final da carreira de delegado de Polícia,

vedada a nomeação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da

legislação federal.

Art. 19 - O chefe da PCMG terá as prerrogativas, as vantagens e o mesmo padrão

remuneratório do cargo de Secretário de Estado.

Art.  20  - O  chefe  da  PCMG  será  substituído,  automaticamente,  em  seus

afastamentos, ausências e impedimentos eventuais, pelo chefe adjunto da PCMG e,
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na ausência deste, na seguinte ordem, pelo:

I - corregedor-geral de Polícia Civil;

II - chefe de Gabinete da PCMG;

III - superintendente de Investigação e Polícia Judiciária;

IV - superintendente de Inteligência Policial;

V - diretor da Academia de Polícia Civil;

VI - superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais.

Art.  21  - O  chefe  da  PCMG  ficará  afastado  de  suas  funções  em  caso  de

cometimento de infração penal cuja sanção cominada seja de reclusão, até o trânsito

em julgado de decisão judicial.

Parágrafo único  - Na hipótese a que se refere o "caput",  assumirá a Chefia da

PCMG o chefe adjunto da PCMG.

Art. 22 - Ao chefe da PCMG compete:

I - exercer a direção superior, o planejamento estratégico e a administração geral da

PCMG, por meio da coordenação, do controle e da fiscalização das funções policiais

civis e da observância dos preceitos, princípios e diretrizes da PCMG;

II - presidir o Conselho Superior da PCMG e integrar o Conselho de Defesa Social;

III  - propor  ao  governador  do  Estado o  aumento  do  efetivo  e  prover,  mediante

delegação,  os  cargos  dos  quadros  de  pessoal  da  PCMG,  bem  como  deferir  o

compromisso de posse aos servidores da PCMG;

IV  - promover a movimentação de servidores, proporcionando equilíbrio entre os

órgãos e unidades da PCMG, observado o quadro de distribuição de pessoal;

V - autorizar servidores da PCMG a afastar-se, em serviço, do Estado, sem sair do

País;

VI  - determinar  a  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar  e  aplicar

sanções disciplinares;

VII - decidir, em último grau de recurso, sobre a instauração de inquérito policial e

de outros procedimentos formais;

VIII  - decidir sobre a situação funcional e administrativa dos servidores da PCMG,

bem como editar atos de aposentadoria e de promoção, exceto se esta for por ato de
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bravura ou para o último nível da carreira;

IX - suspender o porte de arma de policial civil, por recomendação médica ou como

medida cautelar em processo administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e

a ampla defesa;

X - editar resoluções e demais atos normativos para a consecução das funções de

competência da PCMG.

Seção II

Da Chefia Adjunta da PCMG

Art.  23  - O chefe adjunto  da  PCMG, indicado pelo  chefe  da  PCMG,  dentre  os

integrantes,  em  atividade,  do  nível  final  da  carreira  de  delegado  de  Polícia,  que

possuam,  no  mínimo,  quinze  anos  de  efetivo  serviço  policial,  e  nomeado  pelo

governador do Estado, tem por função auxiliar o chefe da PCMG no exercício de suas

atribuições, competindo-lhe:

I  - substituir  o  chefe  da  PCMG  em  suas  ausências,  férias,  afastamentos  e

impedimentos eventuais;

II - orientar e supervisionar as atividades do Gabinete da Chefia da PCMG;

III  - cooperar  com o  exercício das  funções  do chefe  da  PCMG,  acompanhar  a

execução de atividades por órgãos e unidades da PCMG, requisitar informações e

determinar ações de interesse do serviço policial civil;

IV - participar, como membro, das reuniões do Conselho Superior da PCMG;

V - exercer atribuições que lhe sejam delegadas por ato do chefe da PCMG.

Parágrafo único - O chefe adjunto da PCMG tem prerrogativas, vantagens, padrão

remuneratório e representação do cargo de secretário de estado adjunto.

Seção III

Do Conselho Superior da PCMG

Art.  24  - O Conselho Superior  da PCMG é órgão da administração superior  da

PCMG, incumbindo-lhe assessorar e auxiliar a Chefia da PCMG, e possui a seguinte

estrutura:

I - Órgão Especial;

II - Câmara Disciplinar;

III - Câmara de Planejamento e Orçamento.
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Parágrafo único  - Os membros do Conselho Superior da PCMG serão escolhidos

pelo chefe da PCMG e nomeados pelo governador do Estado, dentre os integrantes,

em atividade, do nível final da respectiva carreira, que possuam, no mínimo, quinze

anos de efetivo serviço policial.

Art. 25 - Compõem o Conselho Superior da PCMG:

I - o chefe da PCMG, que o presidirá;

II - o chefe adjunto da PCMG;

III - o chefe de gabinete da PCMG;

IV - o corregedor-geral de Polícia Civil;

V - o diretor da Academia de Polícia Civil;

VI - o diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

VII - o superintendente de Investigação e Polícia Judiciária;

VIII - o inspetor-geral de Escrivães de Polícia;

IX - o inspetor-geral de Investigadores de Polícia;

X - o superintendente de Inteligência Policial;

XI - o superintendente de Polícia Técnico-Científica;

XII - o superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças.

Art. 26 - Ao Conselho Superior da PCMG compete:

I  - conhecer, fomentar e manifestar-se sobre propostas de programas, projetos e

ações da PCMG;

II - deliberar sobre o planejamento estratégico e subsidiar a proposta orçamentária

anual da PCMG;

III - examinar ou elaborar atos normativos pertinentes ao serviço policial civil;

IV  - deliberar  sobre  a localização de unidades da PCMG e sobre  o quadro  de

distribuição de pessoal da PCMG;

V - estudar e propor inovações visando à eficiência da atividade policial civil;

VI - propor a remoção "ex officio" de policial civil, por conveniência da disciplina ou

no interesse do serviço policial;

VII - deliberar, por maioria simples dos membros, sobre a remoção "ex officio" ou no

interesse da disciplina, motivadamente, de ocupante do cargo de delegado de Polícia;

VIII - decidir, mediante deliberação de dois terços dos membros, recurso contra ato
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de delegado-geral  de  Polícia,  de  órgão de administração da PCMG,  que avocou,

excepcional e fundamentadamente, inquéritos policiais e outros procedimentos;

IX  - pronunciar-se  sobre  atribuições  e  conduta  funcional  de  policiais  civis  e  de

servidores das carreiras administrativas da PCMG;

X  - deliberar  sobre  promoções  dos  servidores  da  PCMG,  nos  termos  do

regulamento dos respectivos planos de carreira;

XI  - outorgar a Medalha do Mérito  Policial  Civil  delegado Luiz Soares de Souza

Rocha, criada pela Lei n° 7.920, de 8 de janeiro de 1981, e demais condecorações e

distinções honoríficas;

XII - deliberar, atendida a necessidade do serviço, sobre o afastamento remunerado

de servidores da PCMG para frequentar curso ou estudos, no País ou no exterior,

observado o interesse da instituição;

XIII  - examinar  e  subsidiar  a  formulação  da  proposta  orçamentária  da  PCMG,

propor  a  priorização de programas,  projetos  e  ações  da  PCMG e  acompanhar  a

execução do orçamento da PCMG.

Art. 27  - O Presidente do Conselho Superior da PCMG será substituído nas suas

ausências,  férias,  afastamentos ou impedimentos eventuais  pelo chefe adjunto da

PCMG e, sucessivamente, na ordem estabelecida no art. 20 desta lei complementar.

Art. 28 - O Conselho Superior da PCMG elaborará seu regimento interno, dispondo

sobre o funcionamento, a estrutura, o quórum de deliberações, a divulgação de atos e

a competência de sua Secretaria Executiva.

Parágrafo  único  - O  regimento  referido  no  "caput"  será  aprovado  por  maioria

absoluta e submetido à apreciação do chefe da PCMG, que o instituirá por meio de

resolução.

Subseção I

Do Órgão Especial

Art.  29  - Ao  Órgão Especial,  composto exclusivamente por  delegados-gerais  de

Polícia, compete pronunciar-se, por determinação do chefe da PCMG, sobre recurso

contra decisão que negar a instauração de inquérito policial ou outros procedimentos

formais,  bem  como  sobre  o  previsto  nos  incisos  VI  a  XIII  do  art.  26,  quando

relacionado  com  a  carreira  de  delegado  de  Polícia,  por  força  do  princípio  da
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hierarquia funcional.

Subseção II

Da Câmara Disciplinar

Art.  30  - A Câmara  Disciplinar  será  presidida  pelo  chefe  adjunto  da  PCMG  e

integrada pelos membros do Conselho Superior da PCMG, à exceção do chefe da

PCMG, e julgará recursos contra atos emanados do corregedor-geral de Polícia Civil,

competindo-lhe:

I  - recomendar ao corregedor-geral de Polícia Civil a instauração de procedimento

administrativo disciplinar contra servidores da PCMG e a realização de inspeções e

correições em órgãos e unidades da PCMG, sem prejuízo da prerrogativa “ex officio”

do chefe da PCMG e do corregedor-geral de Polícia Civil;

II  - propor a remoção ex officio de policial civil, por conveniência da disciplina, por

maioria simples dos membros do Conselho Superior da PCMG, mediante trâmite de

sindicância ou processo disciplinar e solicitação fundamentada do corregedor-geral

de Polícia Civil e do chefe da PCMG;

III - conhecer e julgar recurso contra decisão em processo administrativo disciplinar.

Parágrafo único  - O recurso contra decisão que negar a instauração de inquérito

policial ou outros procedimentos formais, bem como sobre o previsto nos incisos VI a

XII do art. 26, quando relacionado com a carreira de delegado de Polícia, por força do

princípio da hierarquia funcional será apreciado exclusivamente por delegados-gerais

de Polícia.

Subseção III

Da Câmara de Planejamento e Orçamento

Art.  31  - À  Câmara  de  Planejamento  e  Orçamento,  composta  na  forma  do

regimento, competirá examinar e subsidiar a formulação da proposta orçamentária da

PCMG, propor a priorização de programas, projetos e ações da PCMG e acompanhar

a execução do orçamento da PCMG.

Seção IV

Da Corregedoria-Geral de Polícia Civil

Art.  32  - A Corregedoria-Geral  de Polícia  Civil  é  órgão orientador,  fiscalizador  e

correicional das atividades funcionais e de conduta dos servidores da PCMG.
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Art. 33 - À Corregedoria-Geral de Polícia Civil compete:

I - praticar atos de correição, promover o controle de qualidade dos serviços e zelar

pela correta execução das funções de competência da PCMG;

II  - realizar  e  determinar  correições  e  inspeções,  de  caráter  geral  ou  parcial,

ordinário ou extraordinário, nas atividades de competência da PCMG;

III  - instaurar  e  concluir  processo  administrativo  disciplinar,  instaurar  inquérito

administrativo  disciplinar,  inquérito  policial  e  outros  procedimentos  para  apurar

transgressões imputadas a servidores da PCMG;

IV - atuar, preventiva e repressivamente, em face às infrações penais e disciplinares

atribuídas aos policiais  civis  e servidores da PCMG, bem como em requisições e

solicitações dos órgãos e entidades de controle interno e externo;

V - assumir, motivadamente, mediante ato do chefe da PCMG, após a aprovação da

maioria dos membros do Conselho Superior, a administração de órgãos e unidades

da PCMG, bem como avocar inquéritos policiais e outros procedimentos, para fins

exclusivos de correição, podendo concluí-los, se for o caso, admitido recurso para o

Órgão Especial do Conselho Superior da PCMG;

VI - articular-se, no âmbito de sua competência, com o Poder Judiciário, o Ministério

Público, a Defensoria Pública e órgãos congêneres;

VII  - aplicar,  sem  prejuízo  da  competência  dos  demais  titulares  de  órgãos  e

unidades, nos termos desta lei complementar, penalidades disciplinares, observados

os princípios da ampla defesa e do contraditório;

VIII - ampliar, excepcionalmente, a competência correicional de delegado de Polícia

para o exercício de suas atribuições funcionais em unidade da PCMG diversa de sua

lotação;

IX - propor ao chefe da PCMG, mediante despacho devidamente fundamentado, o

afastamento preliminar de servidores da PCMG pelo prazo máximo de até noventa

dias,  na  hipótese  de  indícios  suficientes  de  eventual  prática  de  transgressão

disciplinar grave, para fins de correição ou outro procedimento investigatório afim;

X - propor ao chefe da PCMG, expressa e motivadamente, a remoção de servidores

da PCMG, para fins disciplinares, nos termos desta lei complementar;

XI  - dirimir  conflitos  de  competência  funcional  e  circunscricional  no  âmbito  da
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PCMG, inclusive com caráter normativo, quando necessário;

XII  - manter  atualizado  o  registro  e  o  controle  dos  antecedentes  funcionais  e

disciplinares  dos  servidores  da  PCMG  e  determinar,  nas  hipóteses  legais,  o

cancelamento das respectivas anotações;

XIII - acompanhar o estágio probatório dos servidores da PCMG, depois do efetivo

exercício das atividades em órgãos ou unidades da PCMG;

XIV - convocar, independentemente de requisição, servidor da PCMG para atos e

procedimentos de correição, bem como dele exigir, imediata e diretamente, quaisquer

informações consideradas necessárias;

XV - coordenar o cumprimento de mandado judicial de prisão de servidor da PCMG

e  cumprir  mandado  de  busca  e  apreensão  relacionado  a  procedimentos  de

competência da Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

XVI - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para

a  realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§ 1°  - Acolhida a proposta de que trata o inciso IX do "caput", enquanto durar o

afastamento,  o  policial  civil  ou  servidor  da  PCMG  poderá  ser  designado,

provisoriamente, mantida a sua lotação, para exercer a sua atividade em unidade ou

órgão diverso de sua lotação, bem como poderá ser convocado a participar de cursos

de qualificação profissional promovidos pela Academia de Polícia Civil.

§ 2°  - O afastamento de policial civil ou servidor da PCMG por período superior a

noventa dias e inferior a cento e oitenta dias, para fins disciplinares, será determinado

por ato do chefe da PCMG, mediante deliberação de dois terços dos membros do

Conselho  Superior  da  PCMG,  na  forma  de  seu  regimento,  e  poderá  implicar  no

impedimento para o exercício funcional.

§ 3° - Findo o prazo de cento e oitenta dias de afastamento previsto no § 2º, caso

os procedimentos instrutórios  não tenham sido concluídos,  caberá ao corregedor-

geral  de  Polícia  Civil  submeter  os  autos  à  deliberação do  Conselho  Superior  de

Polícia Civil.

Art.  34  - A  competência  da  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil,  para  fins  de

atividade correicional, poderá ser delegada aos titulares dos órgãos e unidades da
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PCMG e aos delegados de Polícia.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO

Seção I

Do Gabinete da Chefia da PCMG

Art.  35  - O  Gabinete  da  Chefia  da  PCMG  tem  por  finalidade  garantir

assessoramento direto ao chefe da PCMG e ao chefe adjunto da PCMG em assuntos

políticos e administrativos, competindo-lhe:

I - encaminhar os assuntos pertinentes a órgãos e unidades da PCMG e articular o

fornecimento de apoio técnico, sempre que necessário;

II  - encarregar-se  do  relacionamento  da  PCMG  com  órgãos  públicos  federais,

estaduais e municipais, dos diversos Poderes, e com organismos da sociedade civil;

III  - planejar,  dirigir  e  coordenar  as  atividades  do  Gabinete  e  unidades  a  este

vinculadas,  mantendo  o  respectivo  controle  sobre  os  documentos  e  atos  oficiais

correspondentes;

IV  - acompanhar  o  desenvolvimento  das  atividades  de  comunicação  social  da

PCMG;

V - manter diálogo com os servidores da PCMG, estabelecendo permanente canal

de comunicação com os representantes sindicais eleitos e associações de classe;

VI - coordenar e executar atividades de atendimento e informação ao público e às

autoridades.

Seção II

Da Academia de Polícia Civil

Art.  36  - A  Academia  de  Polícia  Civil  tem  por  finalidade  o  desenvolvimento

profissional  e  técnico-científico  dos  policiais  civis  e  dos  servidores  da  PCMG,

competindo-lhe:

I  - realizar  o  recrutamento,  a  seleção,  a  formação  técnico-profissional  e  o

aperfeiçoamento dos servidores da PCMG;

II  - planejar  e  realizar  treinamento,  aperfeiçoamento  e  especialização  para

servidores da PCMG;

III  - realizar  o  acompanhamento  educacional  e  assegurar  o  aprimoramento
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continuado de  servidores  da  PCMG,  aperfeiçoar  a  doutrina,  a  normalização  e  os

protocolos de atuação profissional;

IV - executar pesquisas técnico-científicas sobre métodos de investigação criminal

para fundamentar a edição de normas;

V  - produzir  e  difundir  conhecimentos  acadêmicos  de  interesse  policial  e

desenvolver a uniformidade de procedimentos didáticos e pedagógicos;

VI  - selecionar,  credenciar  e  manter  o quadro  docente  preparado e  capacitado,

interna e externamente às carreiras da PCMG, visando atender às especificidades

das disciplinas das diversas áreas do conhecimento, relacionadas com as funções de

competência da PCMG;

VII  - admitir  certificações  de  cursos  e  de  titulações  acadêmicas  obtidas  por

servidores da PCMG em instituições de ensino e pesquisa,  para incorporação no

histórico funcional do servidor;

VIII  - promover  o  aprimoramento  de  técnicas  policiais  e  oferecer  suporte  às

atividades  de  ensino,  de  pesquisa  e  de  operação,  simuladas  e  reais,  para  a

padronização de normas e de procedimentos de investigação criminal, de atividade

notarial, de manejo e de emprego de armas de fogo, explosivos e técnicas de defesa

pessoal;

IX - propor e viabilizar, junto aos órgãos estaduais e federais, o reconhecimento dos

cursos que realiza;

X - difundir estratégias de polícia comunitária;

XI  - colaborar em políticas psicopedagógicas destinadas à preparação do policial

civil para a aposentadoria;

XII - manter intercâmbio com outras instituições de ensino e pesquisa, nacionais e

estrangeiras;

XIII  - conceder  diplomas  e  certificados  aos  servidores  da  PCMG  relativos  às

atividades acadêmicas de sua competência;

XIV  - organizar  e  manter  biblioteca  especializada  em  matéria  de  interesse  dos

serviços policiais civis;

XV - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de
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suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§ 1° - A Academia de Polícia Civil manterá o Instituto de Criminologia como órgão

de articulação científica com outros centros de pesquisa e universidades interessados

no  estudo  e  pesquisa  aplicados  ao  sistema  de  justiça  criminal,  com  ênfase  no

processo da investigação criminal e no exercício da polícia judiciária.

§  2°  - Os  servidores  da  PCMG  poderão  concorrer  ao  credenciamento  para  o

magistério policial.

§ 3° - Os coordenadores das áreas temáticas da matriz curricular da Academia de

Polícia  Civil,  indicados  pelo  seu  diretor,  terão  seus  nomes  referendados  pelo

Conselho Superior da PCMG.

§  4º  - O  ensino,  o  treinamento,  o  recrutamento  e  a  seleção  de  pessoal  são

privativos da Academia de Polícia Civil, que poderá decidir, atendidas as disposições

legais,  por  sua  terceirização,  sob  sua  supervisão,  vedado  o  exercício  dessas

atividades por qualquer outro órgão ou unidade da PCMG.

§ 5º  - A Academia de Polícia Civil poderá credenciar órgãos ou entidades para a

realização  de  exames  biomédicos  e  psicotécnicos,  necessários  à  consecução  de

concurso público, com observância das normas legais pertinentes.

Seção III

Do Departamento de Trânsito de Minas Gerais

Art.  37  - O  Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  - Detran-MG  -,  órgão

executivo de trânsito do Estado, tem por finalidade dirigir as atividades e serviços

relativos  ao  registro  e  ao  licenciamento  de  veículo  automotor  e  à  habilitação  de

condutor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, competindo-lhe:

I  - cumprir  e fazer cumprir  a legislação e as normas de trânsito,  no âmbito das

respectivas atribuições;

II  - planejar, executar, coordenar, normatizar, orientar, controlar, fiscalizar e avaliar

as ações e atividades pertinentes ao serviço público de trânsito que envolvam:

a) a formação e a habilitação de condutor de veículo automotor;

b) a infração e o controle relacionados ao condutor de veículo automotor;

c) a vistoria, o registro, o emplacamento, o controle e o licenciamento de veículo

automotor;
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d) a remoção e guarda de veículo automotor apreendido em razão de infração de

trânsito ou por constituir objeto de crime;

e) o leilão de veículos apreendidos;

f) a avaliação psicológica e o exame de aptidão física e mental para habilitação de

condutor de veículo automotor;

g) o funcionamento de clínicas médico-psicológicas e de centros de formação de

condutores;

III  - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na

legislação de trânsito, com observância das normas pertinentes;

IV  - vistoriar e inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar,

emplacar,  selar  a  placa  e  licenciar  veículos,  expedindo  os  correspondentes

certificados;

V  - realizar,  fiscalizar  e  controlar  o  processo  de  formação,  aperfeiçoamento,

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar a Licença de Aprendizagem,

a Permissão para Dirigir e a Carteira Nacional de Habilitação;

VI  - estabelecer  diretrizes  para  o  policiamento ostensivo  de  trânsito,  executar  a

fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades de

competência do órgão conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro;

VII  - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e

suas causas;

VIII - realizar investigação criminal e exercer a função de polícia judiciária no âmbito

de sua atuação;

IX - subsidiar o planejamento, a organização, a manutenção, o gerenciamento e a

supervisão da Escola Pública de Trânsito de Minas Gerais;

X  - gerenciar  os  bancos  de  dados  sob  sua  responsabilidade  e  assegurar  a

disponibilidade de informações e de acesso a dados para suporte às ações de caráter

investigativo para a promoção da segurança pública e da incolumidade das pessoas e

do patrimônio;

XI  - coordenar,  no  âmbito  do  Estado,  os  registros  nacionais  de  condutores

habilitados, de veículos, de infrações, de acidentes e estatísticas, de motores, dentre

outros;



1272
____________________________________________________________________________

XII  - articular-se  com  os  órgãos  do  Sistema  Nacional  de  Trânsito  para  o

cumprimento das normas de trânsito no Estado;

XIII  - disponibilizar  suporte  técnico  e  logístico  às  Juntas  Administrativas  de

Recursos de Infrações - Jaris;

XIV - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para

a  realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

XV  - promover e orientar a realização de cursos, ações e projetos educativos de

trânsito, sob a coordenação da Academia de Polícia Civil.

§ 1° - Integram a estrutura do Detran-MG as Circunscrições Regionais de Trânsito -

Ciretrans -, subordinadas às Delegacias Regionais de Polícia Civil.

§  2°  - Poderão  ser  delegadas  diretamente  ao  Detran-MG,  nos  termos  do

regulamento,  competências  da  Superintendência  de  Planejamento,  Gestão  e

Finanças, necessárias ao exercício de suas atividades operacionais.

Seção IV

Da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária

Art. 38 - A Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária tem por finalidade

planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  investigação  criminal,  a

preservação da ordem e segurança públicas, bem como o exercício das funções de

polícia judiciária, competindo-lhe:

I  - manter uniformidade de procedimentos no âmbito das unidades da PCMG sob

sua  subordinação,  zelando  pela  eficiência  das  ações  técnico-científicas  da

investigação criminal, no âmbito de sua atuação;

II - incumbir qualquer delegado de polícia e sua equipe da realização de diligências

imediatas  e necessárias  à apuração de infrações penais,  por  até trinta  dias, com

proposta  imediata  ao  corregedor-geral  de  Polícia  Civil  para  a  ampliação  de

competência funcional ou circunscricional;

III - decidir, sem prejuízo da competência do corregedor-geral de Polícia Civil, sobre

conflito de competência em matéria de investigação criminal e exercício da polícia

judiciária, bem como a respeito do encaminhamento, a quem de direito, de inquéritos

e procedimentos cuja instauração determinar;
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IV - inspecionar, periodicamente, unidades policiais subordinadas, mandando lavrar

termo em que se consignem anotações sobre irregularidades encontradas a serem

comunicadas ao corregedor-geral de Polícia Civil;

V  - remover  investigadores  de  polícia  e  escrivães  de  polícia,  nos  limites  de

determinado Departamento de Polícia Civil, bem como propor ao chefe da PCMG a

remoção de servidores entre Departamentos de Polícia Civil;

VI - propor a remoção de delegados de Polícia, nos termos desta lei complementar,

bem como controlar  a distribuição de servidores em unidades da PCMG sob sua

subordinação;

VII  - orientar, acompanhar e supervisionar atividades gerenciais executadas pelos

titulares de Departamentos de Polícia Civil,  delegacias  regionais de Polícia Civil  e

delegacias de Polícia Civil, no âmbito de sua competência;

VIII - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para

a realização das atividades de polícia judiciária e investigação criminal e subsidiar as

atividades  de  suprimento  de  recursos  pela  Superintendência  de  Planejamento,

Gestão e Finanças;

IX  - atuar  em  matérias  relacionadas  com  o  cumprimento  de  cartas  precatórias,

fornecer informações às unidades policiais de outros entes da Federação, apoiar o

cumprimento de solicitações de captura de pessoas com ordem de prisão e oferecer

suporte para a realização de diligências promovidas por policiais de outros entes da

Federação, por meio da Polinter;

X  - receber,  recolher e custodiar o policial  civil  da ativa ou aposentado,  mesmo

aquele  que tenha  sido  demitido  do  cargo ou tenha  cassada a  aposentadoria  em

virtude  de  condenação,  submetido  a  procedimento  de  natureza  judicial  ou

contingenciamento de ordem legal, na Casa de Custódia do Policial Civil.

Seção V

Da Superintendência de Inteligência Policial

Art. 39 - A Superintendência de Inteligência Policial tem por finalidade coordenar e

executar as atividades de gestão de inteligência, por meio da captação, análise e

difusão de dados, informações e conhecimentos, competindo-lhe:

I  - organizar,  dirigir,  executar,  orientar,  supervisionar,  normatizar  e  integrar  as
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atividades  de  inteligência,  visando  subsidiar  a  apuração  de  infrações  penais,  o

exercício das funções de polícia judiciária, a proteção de pessoas e a preservação

das instituições político-jurídicas, em assuntos de segurança interna;

II - realizar as atividades de inteligência e contrainteligência;

III  - assessorar, orientar e informar o chefe da PCMG sobre assuntos de interesse

institucional;

IV - dirigir as atividades de estatística, telecomunicações e informática no âmbito da

PCMG;

V - realizar a gestão de bancos de dados e sistemas automatizados em operação

na PCMG;

VI - articular-se com unidades de inteligência de outras instituições públicas;

VII - disponibilizar para os delegados de polícia informações que possam subsidiar

investigações criminais;

VIII  - ter acesso a dados oriundos do serviço de identificação civil e criminal, de

registro de veículos e cadastro de condutores, para fins notariais e de composição

das  informações  relevantes  para  os  atos  de  investigação  criminal  e  de  polícia

judiciária;

IX - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

Art. 40 - Para os efeitos desta lei, considera-se gestão de inteligência de segurança

pública  o  conjunto  de  atividades  que  objetivam  identificar,  acompanhar  e  avaliar

ameaças  reais  ou  potenciais  à  segurança  pública  e  produzir  informações  e

conhecimentos  que  subsidiem  ações  para  prevenir,  neutralizar,  coibir  e  reprimir

infrações de qualquer natureza.

Parágrafo único  - Estão compreendidos na gestão de inteligência de segurança

pública os seguintes aspectos policiais, entre outros:

I - ocorrência criminal e seu desdobramento na esfera de competência da PCMG;

II - registro dos atos de investigação criminal, desde a notícia sobre infração penal

até o  encerramento  da  respectiva apuração e  sua formalização em procedimento

legal;
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III - análise sobre cenário criminal e sobre a atuação policial civil;

IV - coleta de dados para subsidiar plano, programa, projeto e ação governamental;

V - elaboração da estatística criminal e sua análise qualitativa.

Seção VI

Da Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Art.  41  - A  Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica,  órgão  de  caráter

permanente, é unidade administrativa técnica e de pesquisa que tem por finalidade

coordenar e articular ações para a realização de exames periciais criminais e médico-

legais, promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas objetivas para

o suporte às atividades de investigação criminal, ao exercício da polícia judiciária e ao

processo judicial criminal, competindo-lhe:

I  - gerir,  planejar,  coordenar,  orientar,  administrar  o  funcionamento,  dirigir,

supervisionar, controlar e avaliar a gestão e a execução do serviço de perícia oficial

de natureza criminal no Estado;

II  - estabelecer técnicas e métodos relativos à perícia técnica e à medicina legal

para maior eficiência, eficácia e efetividade dos exames periciais;

III  - promover a articulação entre o Instituto de Criminalística e o Instituto médico-

Legal,  bem como entre  os  demais  órgãos  da  polícia  técnico-científica,  no  âmbito

nacional e internacional;

IV  - propor  a  remoção  de  médico-legistas  e  de  peritos  criminais,  bem  como

controlar a distribuição de integrantes das referidas carreiras em unidades da PCMG;

V - auxiliar os órgãos da administração superior, de administração e das unidades

da PCMG, quanto à medicina legal e à perícia técnica;

VI - assegurar a autonomia técnica, científica e funcional no exercício da atividade

pericial;

VII  - manter intercâmbio com órgãos e instituições relacionadas às áreas técnico-

científicas correspondentes;

VIII - divulgar estudos e trabalhos científicos relativos a exames periciais;

IX - propor a elaboração de convênios com órgãos e instituições congêneres;

X - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para a

realização  das  atividades  de  perícia  técnica  e  de  medicina  legal  e  subsidiar  as
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atividades  de  suprimento  de  recursos  pela  Superintendência  de  Planejamento,

Gestão e Finanças;

XI  - acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas por peritos criminais e por

médico-legistas, bem como fiscalizar o cumprimento do regime do trabalho policial

civil e do regime disciplinar a que estão sujeitos, no que for pertinente.

§  1°  - A  Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica  será  dirigida,

alternadamente, por médico-legista ou perito criminal que esteja em atividade e no

último nível da carreira, exigidos, no mínimo, quinze anos de efetivo exercício.

§  2°  - Os  peritos  criminais  e  os  médico-legistas  lotados  nas  Seções  Técnicas

Regionais de Criminalística, nos Postos de Perícias Integradas e nos Postos Médico-

Legais  estão  subordinados  administrativamente  à  Superintendência  de  Polícia

Técnico-Científica, compreendendo:

I - o suporte consistente no provimento dos recursos logísticos;

II  - a  avaliação de desempenho de peritos  criminais  e de médico-legistas  e  do

cumprimento de normas técnicas pertinentes ao exercício das funções periciais;

III  - o acompanhamento das atividades desenvolvidas por peritos criminais e por

médico-legistas, bem como a fiscalização a respeito do cumprimento do regime de

trabalho e do regime disciplinar a que estão sujeitos.

§ 3° - A perícia oficial criminal é constituída pelas carreiras de médico-legista e de

perito criminal, com formação superior específica, detalhada em regulamento.

§ 4º - O Instituto de Criminalística tem por finalidade dirigir, gerir, planejar, orientar,

coordenar, avaliar, controlar, fiscalizar e executar as atividades de perícia criminal e

assessorar o superintendente de Polícia Técnico-Científica em assuntos pertinentes à

criminalística.

§ 5º  - O Instituto Médico-Legal  tem por finalidade dirigir,  gerir,  planejar,  orientar,

coordenar, avaliar, controlar, fiscalizar e executar as atividades pertinentes às áreas

da medicina legal e da odontologia legal, bem como assessorar o superintendente de

Polícia Técnico-Científica nos assuntos correspondentes.

Art. 42 - À Superintendência de Polícia Técnico-Científica será destinada parcela do

orçamento total da PCMG compatível e adequada para custear e investir na perícia

oficial criminal, sem prejuízo de eventuais recursos oriundos de outras fontes.
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Art.  43  - No  exercício  da  atividade  de  perícia  oficial  de  natureza  criminal,  é

assegurada autonomia técnica,  científica e funcional,  cabendo ao perito criminal  a

realização  de  perícias  relacionadas  à  investigação  criminal  de  competência  da

PCMG,  no âmbito de  inquéritos  policiais,  termos circunstanciados de ocorrências,

processos, sindicâncias e demais procedimentos administrativos.

Seção VII

Da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

Art. 44 - A Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças tem por finalidade

coordenar  e  executar  o  planejamento  logístico,  gerenciar  o  orçamento,  a

contabilidade  e  a  administração  financeira,  gerir  os  recursos  materiais  e  a

administração de pessoal, competindo-lhe:

I  - elaborar  a  proposta  orçamentária  da  PCMG  e  acompanhar  sua  execução

financeira, bem como viabilizar a prestação de contas da PCMG;

II  - coordenar, orientar e executar as atividades de administração e pagamento de

pessoal, expedir certidões funcionais, realizar averbações e preparar atos de posse e

de aposentadoria;

III - controlar o cadastro de pessoal, a lotação e a vacância de cargos da PCMG;

IV - admitir, organizar, orientar e supervisionar a prestação de serviços terceirizados

de  apoio  administrativo  para  os  órgãos  e  unidades  da  PCMG,  consistentes  nas

atividades de conservação, limpeza, segurança e vigilância patrimonial, transportes,

copeiragem,  reprografia,  abastecimento  de  energia  e  água,  manutenção  de

instalações e suas dependências;

V  - guardar e manter controle de bens apreendidos ou arrecadados que não se

vinculem a inquérito  policial  ou  termo circunstanciado de ocorrência  e realizar  os

respectivos leilões, inclusive de bens inservíveis para a PCMG, nas hipóteses legais,

com a contabilização e destinação dos recursos para manutenção da PCMG;

VI  - coordenar  o  sistema  de  administração  de  material,  patrimônio  e  logística,

inclusive  adquirir,  controlar  e  prover  bens  e  serviços  para  órgãos  e  unidades  da

PCMG;

VII  - manter  a  gestão  de arquivo  e  de  documentos  e  atuar  na  preservação da

memória e história da PCMG;
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VIII - prover a atualização, a manutenção e o abastecimento da frota de veículos da

PCMG;

IX - gerenciar a elaboração e celebração dos termos de doação, convênio, contrato

e instrumento congênere.

TÍTULO III

DO ESTATUTO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I

DAS PRERROGATIVAS

Art. 45 - O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

I - desempenhar funções correspondentes à condição hierárquica;

II  - usar privativamente distintivo e documento de identidade funcional, válido em

todo território nacional;

III - ter porte livre de arma, em todo o território nacional, mediante convênio federal;

IV - ter livre acesso a locais públicos ou particulares sujeitos a intervenção policial,

no exercício de suas atribuições, observada a legislação vigente;

V  - ter  prioridade em qualquer  serviço  de  transporte  e  comunicação,  público  e

privado, quando em serviço de caráter urgente;

VI - exercer poder de polícia, inclusive a realização de busca pessoal e veicular, no

caso de fundadas suspeitas de prática criminosa ou para fins de cumprimento de

mandado judicial;

VII - convocar pessoas para testemunhar diligência policial;

VIII - ter aposentadoria especial, nos termos da lei;

IX  - ter  assegurada  assistência  jurídica  do  Estado,  perante  qualquer  juízo  ou

tribunal, quando acusado da prática de infração decorrente do exercício regular do

cargo ou em razão dele, nos termos da Lei Complementar n° 83, de 28 de janeiro de

2005;

X  - requisitar, em caso de iminente perigo público, bens ou serviços, públicos ou

particulares, em caráter excepcional, quando inviável outro procedimento, assegurada

indenização ao proprietário, em caso de dano;

XI  - ser  recolhido  em  unidade  prisional  própria  da  PCMG,  à  disposição  da

autoridade competente, quando sujeito a prisão antes e após a condenação definitiva,
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conforme disposto no Código de Processo Penal;

XII - receber, no ato de sua primeira designação, munições e colete balístico dentro

do prazo de validade, arma de fogo, algemas e distintivo oficial individualizado;

XIII  - exercer as funções em instalações que ofereçam condições adequadas de

segurança, higiene e saúde.

Parágrafo único  - A carteira de identidade funcional do policial civil consignará as

prerrogativas constantes nos incisos III a V do “caput”.

Art. 46 - O delegado de polícia, no exercício de sua função, tem ainda as seguintes

prerrogativas:

I  - expedir  notificações,  mandados  policiais  e  outros  atos  necessários  ao  fiel

desempenho de suas atribuições;

II  - ser  preso  somente  por  ordem  judicial  escrita,  salvo  em  flagrante  de  crime

inafiançável,  caso em que a autoridade fará,  no  prazo máximo de vinte e quatro

horas, a comunicação e a apresentação do delegado de Polícia ao chefe da PCMG;

III  - requisitar, diretamente, de entidades públicas ou privadas, informações, dados

cadastrais, objetos, papéis, documentos, exames e perícias, necessários à instrução

de inquérito policial  e demais procedimentos legais,  assinalando o prazo para sua

apresentação.

§ 1° - O delegado de polícia goza de autonomia e independência no exercício das

funções de seu cargo.

§ 2º  - As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas

pelo delegado de Polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

§ 3º - O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito, devendo-

lhe  ser  dispensado  o  mesmo  tratamento  protocolar  dado  aos  magistrados,  aos

membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e aos advogados, nos termos

da legislação específica.

Art. 47  - O policial civil será afastado do exercício das funções, até decisão final

transitada  em  julgado,  quando  for  preso provisoriamente  pela  prática  de  infração

penal, sem prejuízo de sua remuneração.

§ 1° - O policial civil em liberdade provisória retornará ao exercício das funções.

§ 2° - No caso de condenação que não implique demissão, o policial civil:



1280
____________________________________________________________________________

I  - será  afastado  a  partir  da  decisão  de  mérito  transitada  em  julgado  até  o

cumprimento total da pena privativa da liberdade, com direito apenas a um terço de

sua remuneração; ou

II  - perceberá  a  remuneração  integral  atribuída  ao  cargo,  quando  permitido  o

exercício da função pela natureza da pena aplicada ou por decisão judicial.

§ 3°  - É vedado reter ou descontar vencimentos ou proventos do policial civil em

decorrência  de  processo  ou  sindicância  administrativa  enquanto  houver  a

possibilidade de recurso administrativo da decisão.

§ 4° - O afastamento a que se refere o caput compete ao chefe da PCMG.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS

Seção I

Dos Direitos dos Servidores da Polícia Civil

Art. 48  - São direitos do policial civil os expressos na Constituição da República,

nesta lei complementar e ainda:

I - ter respeitado o regime do trabalho policial civil;

II - receber instrução e treinamento frequentes a respeito do uso dos equipamentos

de proteção individual;

III  - ter  assegurados  os  direitos  da  policial  feminina,  relativamente  à  gestação,

amamentação  e  às  exigências  de  cuidado  com  filhos  menores,  nos  termos  de

regulamento;

IV - ter acesso a serviços de saúde permanentes e de boa qualidade;

V - ter acompanhamento e tratamento especializado em caso de lesões ou quando

acometido de alto nível de estresse;

VI  - ter  acesso à  reabilitação  e  a  mecanismos  de readaptação  na  hipótese de

traumas, deficiências ou doenças ocupacionais em decorrência da atividade policial;

VII - ter respeitado seus direitos e garantias fundamentais, tanto no cotidiano como

em atividades de formação ou de treinamento;

VIII  - ser recolhido somente em unidade prisional própria e especial ou em sala

especial da unidade em que sirva, sob a responsabilidade do seu dirigente, quando

preso em flagrante delito ou por força de decisão judicial, sendo-lhe defeso exercer
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atividade funcional ou sair da repartição sem expressa autorização do juízo a cuja

disposição se encontre;

IX - ter a garantia de que todos os atos decisórios de superiores hierárquicos que

disponham sobre punições, lotação e remoção sejam motivados e fundamentados;

X  - receber equipamentos de proteção individual  e mobiliários ergonomicamente

adequados ao tipo de trabalho desenvolvido.

Parágrafo único - Os direitos relacionados com a utilização de armas de fogo e de

veículos da PCMG durante o curso de habilitação técnico-profissional, ressalvada a

finalidade acadêmica, são condicionados à qualificação e ao acompanhamento do

servidor por policial civil declarado apto e designado para o exercício das funções de

seu cargo em unidade da PCMG.

Seção II

Das Indenizações e das Gratificações

Art.  49  - Aos  integrantes  das  carreiras  da  PCMG  serão  atribuídas  verbas

indenizatórias e de gratificação, em especial:

I  - ajuda de custo, em caso de remoção de ofício ou designação para serviço ou

estudo que importe em alteração do domicílio,  no valor de um mês de salário do

servidor;

II - diárias, na forma de regulamento;

III - transporte:

a) pessoal e de dependentes, em caso de remoção ex officio ou por conveniência

da disciplina, compreendidos o cônjuge ou companheiro e os descendentes;

b) pessoal, no caso de deslocamento a serviço, fora da sede de exercício;

IV  - gratificação por  encargo de curso  ou concurso,  por  hora-aula  proferida  em

cursos, inclusive para atuação em bancas examinadoras, em processo de habilitação,

controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência do Detran-

MG, nos termos de regulamento;

V - assistência médico-hospitalar, na forma de regulamento;

VI  - auxílio-funeral,  mediante  a  comprovação  da  execução  de despesas  com o

sepultamento  de  servidor,  no  valor  de  até  um  mês  de  vencimento  ou  provento

percebido na data do óbito;
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VII - translado ou remoção quando ferido, acidentado ou falecido em serviço;

VIII - adicional de desempenho, nos termos da legislação em vigor;

IX - prêmio de produtividade, nos termos da legislação específica;

X - décimo terceiro salário, correspondente a um doze avos da remuneração a que

fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano;

XI - gratificação de férias regulamentares correspondente a um terço do salário do

servidor;

XII - gratificação por risco de contágio, com a amplitude e condições estabelecidas

por lei específica;

XIII - indenização securitária para policial civil que for vítima de acidente em serviço

que ocasione aposentadoria por invalidez ou morte, no valor de vinte vezes o valor da

remuneração  mensal  percebida  na  data  do  acidente,  até  o  limite  de  9.993,6041

Ufemgs (nove mil  novecentos e noventa e três vírgula seis mil  e quarenta e uma

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

XIV - percepção do valor referente à diferença de vencimento entre o seu cargo e

aquele para o qual vier  a ser  designado para fins de substituição, nos termos de

regulamento;

XV  - auxílio-natalidade, devido pelo nascimento de filho ou adoção, no valor da

remuneração percebida pelo servidor na ocasião do nascimento ou da adoção, a ser

paga à vista de certidão, admitida uma única percepção no caso de pai e mãe serem

dos quadros da PCMG.

Art.  50  - Ao  policial  civil  da  ativa  será  assegurado  pelo  Estado,  a  título  de

indenização  para  aquisição  de  vestimenta  necessária  ao  desempenho  de  suas

funções, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do vencimento básico da

classe I da carreira de Investigador de Polícia, a ser pago anualmente no mês de

abril.

Art.  51  - Salvo  por  imposição  legal,  ordem  judicial  ou  autorização  do  servidor,

nenhum desconto incidirá sobre os vencimentos, provento ou pensão.

Parágrafo  único  - As  reposições  e  indenizações  em  favor  do  erário  serão

descontadas  em  parcelas  mensais  de  valor  não  excedente  à  décima  parte  dos

vencimentos, provento ou pensão, salvo comprovada má-fé, regularmente apurada
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em processo judicial, que definirá o percentual do desconto.

CAPÍTULO III

DA REMOÇÃO

Art. 52 - O policial civil só poderá ser removido de uma unidade policial para outra

em  razão  de  processo  seletivo  para  lotação  em  unidade  diversa,  com  prévia

publicação de edital, observada a existência de vaga no quadro de distribuição de

pessoal da Polícia Civil e, ainda, excepcionalmente:

I - a pedido ou por permuta;

II  - para acompanhamento de cônjuge ou companheiro com declaração de união

estável;

III - por motivo de saúde do servidor ou do ascendente, do descendente, do cônjuge

ou companheiro, ou de irmãos, comprovada a necessidade clínica;

IV - de ofício, no interesse do serviço policial, comprovada a necessidade, mediante

ato motivado e fundamentado;

V - por conveniência da disciplina.

§ 1° - As remoções a que se referem os incisos I, II e V não geram direito para o

servidor à percepção de auxílio ou qualquer outra forma de indenização.

§ 2° - O edital do processo seletivo a que se refere o caput será publicado na forma

e período definidos pelo Conselho Superior da PCMG.

Art. 53 - A remoção de delegado de Polícia por conveniência da disciplina somente

ocorrerá  depois  de  concluída  sindicância  ou  processo  administrativo,  assegurada

ampla defesa, cabendo seu processamento à Corregedoria-Geral de Polícia Civil, e

depois de aprovada a proposta de remoção por maioria simples dos membros do

Órgão  Especial  do  Conselho  Superior  da  PCMG,  observado  o  interesse  da

administração.

Art. 54 - É assegurado ao policial civil, quando comprovar não ter sido o autor da

infração  disciplinar,  o  direito  de  revisão  do  ato  de  remoção,  com  a  consequente

percepção dos auxílios correspondentes, nos termos desta lei  complementar, caso

requeira, formalmente, a lotação na unidade de origem.

Art.  55  - A remoção de delegado de Polícia,  ex officio,  no  interesse do serviço

policial, comprovada a necessidade, depende da existência de vaga no quadro de
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distribuição de pessoal da Polícia Civil e somente ocorrerá depois de formalizadas as

razões e de aprovada a proposta de remoção por maioria simples dos membros do

Órgão Especial do Conselho Superior da PCMG.

Parágrafo único - À Chefia da PCMG atribui-se o processamento da motivação do

ato de remoção  ex officio de policial  civil,  no interesse do serviço,  comprovada a

necessidade.

Art. 56  - É vedada a remoção  ex officio de policial civil durante o gozo de férias

regulamentares, férias-prêmio ou licença para tratamento de saúde.

Parágrafo único  - O policial civil poderá ser removido para a unidade de recursos

humanos  da  PCMG,  em  casos  de  licença,  afastamento  ou  disponibilidade  que

inviabilizem o exercício pleno das atividades por período superior a cento e oitenta

dias.

Art.  57  - A distribuição de policial  civil  no âmbito interno de atuação da unidade

policial, no mesmo município em que se encontra em exercício, pode ser determinada

pelo seu titular e não implica remoção, desde que formalizada por ato fundamentado.

CAPÍTULO IV

DO REGIME DO TRABALHO POLICIAL CIVIL

Art. 58 - Os ocupantes de cargos das carreiras policiais civis sujeitam-se ao regime

do trabalho policial civil, que se caracteriza:

I - pela prestação de serviço em condições adversas de segurança, cumprimento de

jornadas normais e extraordinárias, sujeito a plantões noturnos e a convocações a

qualquer hora e dia, inclusive durante o repouso semanal e férias, observada a carga

horária prevista em lei e garantidas as indenizações ou compensações devidas;

II  - pelo dever de imediata atuação, sempre que presenciar a prática de infração

penal,  independentemente  da  carga  horária  semanal  de  trabalho,  do  repouso

semanal e férias, respeitadas as normas técnicas de segurança;

III  - pela realização de diligências policiais em qualquer região do Estado ou fora

dele.

§ 1° - Na hipótese do inciso II do caput  deste artigo, diante da impossibilidade de

atuação decorrente de condições adversas, por exposição a risco desproporcional à

incolumidade do policial  civil  ou  de terceiros,  deverá aquele acionar  apoio para o
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atendimento do evento.

§ 2° - A prestação de serviço em regime de plantão implica:

I  - no  efetivo  exercício  das  funções  do  cargo  ocupado  pelo  policial  civil  em

atividades de competência da PCMG;

II  - no prévio aviso a respeito da escala de plantão que deve ser cumprida pelo

policial civil ;

III - no descanso, imediato e subsequente, pelo período mínimo de doze horas;

IV - no cumprimento de carga horária semanal de trabalho de quarenta horas.

§ 3° - O período em trânsito para a realização de diligências policiais em localidade

diversa  da  lotação  do  policial  civil,  em  qualquer  região  do  Estado  ou  fora  dele,

considera-se como tempo efetivamente trabalhado.

CAPÍTULO V

DAS LICENÇAS, DOS AFASTAMENTOS E DAS DISPONIBILIDADES

Seção I

Das Licenças

Art. 59 - Conceder-se-á licença:

I - para tratamento de saúde;

II - por motivo de doença em pessoa da família;

III  - por motivo de maternidade ou paternidade, guarda ou adoção, nos termos da

lei;

IV - por acidente em serviço;

V - para exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de

carreiras policiais civis, constituída na forma da Constituição do Estado, pelo período

do  mandato,  sendo  considerada  como  de  efetivo  exercício  das  funções  e  sem

prejuízo da percepção da remuneração integral do cargo.

Art. 60 - A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido do policial civil

ou ex officio, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens, sendo indispensável

a avaliação médica.

Art. 61 - O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a

qualquer atividade remunerada.

Art. 62 - A licença para tratamento de saúde depende de inspeção por junta médica
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oficial, até para o caso de prorrogação.

§ 1° - A licença concedida dentro do prazo de sessenta dias do término da anterior é

considerada prorrogação.

§ 2°  - O policial civil que, no curso de doze meses imediatamente anteriores ao

requerimento  de  nova  licença,  houver  se  licenciado  por  período  contínuo  ou

descontínuo de três meses deverá submeter-se à verificação de invalidez.

§  3°  - Declarada  a  incapacidade  definitiva  para  o  serviço,  o  policial  civil  será

afastado  de  suas  funções  e  aposentado,  ou,  se  considerado  apto,  reassumirá  o

exercício das funções imediatamente ou ao término da licença.

Art. 63 - O policial civil acometido de doença grave definida em portaria ministerial

ou  legislação  específica  será  compulsoriamente  licenciado,  com  vencimento  ou

remuneração integral e demais vantagens.

Parágrafo único - Para verificação da doença referida no caput, a inspeção médica

será feita obrigatoriamente por uma junta médica oficial, composta de três membros.

Art. 64 - A licença será convertida em aposentadoria, antes do prazo estabelecido

de  dois  anos  ininterruptos,  quando  assim  opinar  a  junta  médica,  por  considerar

definitiva para o serviço público a invalidez do policial civil.

Art. 65 - A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida, com

vencimentos  integrais,  pelo  prazo  máximo  de  trinta  dias,  sendo  admitida  a

prorrogação, sem remuneração, por até cento e vinte dias.

§ 1° - A licença a que se refere o caput somente será concedida se a assistência

direta do policial civil for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o

exercício do cargo.

§ 2° - O requerimento da licença por motivo de doença em pessoa da família deverá

ser instruído com laudo expedido por junta médica oficial.

§ 3°  - Considera-se, para o efeito deste artigo, como pessoa da família, cônjuge,

companheiro,  ascendente,  descendente,  irmão,  ou  pessoa  que  viva  sob  a

dependência econômica comprovada do policial civil ou mantenha com este vínculo

de parentesco civil ou afim.

Art.  66  - Será  concedida  licença  por  acidente  em  serviço,  sem  prejuízo  dos

vencimentos e vantagens inerentes ao exercício do cargo, pelo prazo máximo de dois
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anos, observado o seguinte:

I - configura acidente em serviço o dano físico ou mental que se relacione, mediata

ou imediatamente, com as funções exercidas;

II  - equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida no

exercício funcional, bem como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente;

III  - caso  o  acidentado  em  serviço  necessite  de  tratamento  especializado  não

disponível em instituição pública, poderá ter tratamento em instituição privada à conta

de recursos da PCMG, desde que recomendado por junta médica oficial;

IV  - a prova do acidente deverá ser feita no prazo de trinta dias contado de sua

ocorrência,  prorrogável  quando  as  circunstâncias  o  exigirem,  na  forma  de

regulamento.

Parágrafo  único  - Aplicam-se à  licença por  acidente  em serviço  as  disposições

pertinentes à licença para tratamento de saúde.

Seção II

Dos Afastamentos e das Disponibilidades

Art. 67  - Sem prejuízo da remuneração, o policial civil poderá afastar-se de suas

funções, por oito dias consecutivos, por motivo de:

I - casamento;

II - falecimento de cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, ou irmão.

Parágrafo  único  - No  caso  do  inciso  I  do  caput deste  artigo,  o  policial  civil

comunicará seu afastamento, com antecedência, ao delegado de Polícia ou ao titular

de unidade a que esteja subordinado.

Art. 68 - Conceder-se-á afastamento ao policial civil, sem prejuízo da remuneração:

I  - para  frequentar  cursos  relacionados  com  o  exercício  das  funções  do  cargo

ocupado  pelo  policial  civil,  no  País  ou  no  exterior,  pelo  prazo  de  dois  anos,

prorrogável até o máximo de quatro anos;

II  - para participar  de congressos,  seminários  ou encontros relacionados com o

exercício da função, pelo prazo estabelecido no ato que o autorizar;

III  - para atender a outras entidades públicas, na forma de regulamento, quando

autorizado pelo governador do Estado.

§ 1°  - O afastamento a que se refere o inciso I do  caput  não será concedido ao
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policial civil em estágio probatório ou que esteja submetido a sindicância, inquérito ou

processo administrativo disciplinar.

§ 2° - O afastamento previsto nos incisos I e II do caput obriga ao atendimento dos

interesses institucionais,  à apresentação de relatório  circunstanciado e certificados

que comprovem as atividades desenvolvidas.

§  3°  - O  policial  civil  que  não  comprovar  o  aproveitamento  da  atividade

desempenhada,  na  forma do  §  2°,  nos  trinta  dias  subsequentes  ao  seu término,

perderá o tempo de serviço correspondente ao afastamento.

§ 4° - O policial civil que tenha se afastado das funções para estudo, especialização

ou aperfeiçoamento, sem prejuízo da remuneração ou com ônus para a Polícia Civil,

ficará obrigado a prestar serviços pelo menos por mais três anos após o período do

afastamento  ou  a  ressarcir  o  Estado da importância  despendida,  inclusive  com o

custeio da viagem, em conformidade com o disposto em regulamento.

Art. 69  - O policial civil afastado não pode exercer nenhuma de suas funções, ou

outra, pública ou particular, diversa da que motivou o ato, sob pena de cassação do

ato de afastamento e do imediato retorno às atividades.

Art. 70 - O policial civil poderá, ainda, afastar-se das funções do cargo para:

I - exercer cargo público eletivo;

II - concorrer a cargo público eletivo;

III - exercer cargo de ministro de Estado, secretário de Estado ou de município, ou a

direção de órgão autônomo;

IV - tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de dois anos.

§ 1°  - Não será permitido, nas hipóteses previstas no "caput", o afastamento de

policial civil  submetido a processo administrativo disciplinar,  que esteja em estágio

probatório ou que reúna as condições previstas para aposentadoria.

§ 2° - O afastamento previsto no inciso III do caput implicará a percepção exclusiva

dos vencimentos e das vantagens da função pública a ser exercida.

§ 3°  - O afastamento previsto nos incisos I e IV do  caput não será considerado

como efetivo exercício e dar-se-á sem vencimentos e vantagens.

§ 4° - O afastamento do policial civil para concorrer a cargo público eletivo dar-se-á

sem prejuízo da percepção de vencimentos e vantagens.
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CAPÍTULO VI

DA APOSENTADORIA, DOS PROVENTOS E DA PENSÃO ESPECIAL

Seção I

Da Aposentadoria

Art. 71 - O policial civil será aposentado:

I - compulsoriamente;

II - voluntariamente;

III - por invalidez.

§ 1°  - A aposentadoria  compulsória do policial  civil  ocorre aos setenta anos de

idade, nos termos da Constituição da República.

§ 2°  - É adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do art. 40, § 4°,

incisos II e III, da Constituição da República, para o policial civil das carreiras policiais

civis, cujo exercício é considerado atividade de risco.

§ 3° - A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período

não excedente  a dois  anos,  salvo quando o  laudo médico concluir,  anteriormente

àquele prazo, pela incapacidade definitiva para o serviço.

Art. 72  - O policial  civil será aposentado voluntariamente, independentemente da

idade:

I - se homem, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte

anos de efetivo exercício nos cargos das carreiras a que se refere o art. 76;

II - se mulher:

a) após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos das carreiras a que se refere o art. 76;

b) após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos das

carreiras a que se refere o art. 76.

§ 1°  - Considera-se no efetivo exercício dos cargos das carreiras policiais civis a

que se refere o art. 76 a execução de funções de cargo comissionado da PCMG para

o qual tenha sido nomeado ou designado o policial civil.

§ 2° - Para a obtenção do prazo mínimo de efetivo exercício nos cargos da carreira

policial  civil,  poderá  ser  considerado  o  tempo  de  serviço  prestado  como  militar

integrante dos Quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
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de  Minas  Gerais,  bem  como  de  instituições  congêneres  de  outros  estados  da

Federação.

Seção II

Dos Proventos

Art. 73 - O policial civil, ao ser aposentado, perceberá provento:

I - integral:

a) se contar com tempo para a aposentadoria especial;

b)  se  for  julgado,  mediante  laudo  de  junta  médica  oficial,  incapaz  para  o

desempenho  de  suas  atividades,  em  decorrência  de  acidente  no  serviço  ou  por

moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de

Paget (osteíte deformante),  paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,

esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por

radiação,  síndrome de  imunodeficiência  adquirida,  fibrose  cística  (mucoviscidose),

doença  de  Parkinson,  neoplasia  maligna,  espondilartrose  ancilosante,  hepatopatia

grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço;

II  - proporcional, à razão de tantas quotas de 1/30 (um trinta avos) do vencimento

básico quantos forem os anos de serviço, nos demais casos.

§ 1° - Ao policial civil aposentado em razão de invalidez permanente, considerado

incapaz para o exercício de serviço de natureza policial civil,  em consequência de

acidente  no  desempenho  de  suas  funções  ou  de  ato  por  ele  praticado  no

cumprimento do dever profissional,  é assegurado o pagamento mensal de auxílio-

invalidez, de valor igual à remuneração de igual classe, incorporado ao seu provento

para todos os fins.

§ 2°  - O provento integral  a que se refere o inciso I  do  caput  corresponderá à

totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e será

reajustado,  na mesma data e em idêntico percentual,  sempre que se modificar,  a

qualquer título, a remuneração dos policiais civis em atividade, sendo estendido ao

policial  civil  aposentado todo benefício  ou  vantagem posteriormente concedidos  a

esses servidores,  inclusive os  decorrentes da transformação ou reclassificação do

cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
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Seção III

Da Pensão Especial

Art.  74  - À família  do policial  civil  que falecer  em consequência de acidente no

desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no estrito cumprimento do

dever é assegurada pensão especial, que não poderá ser inferior ao vencimento e

demais vantagens que percebia à época do evento.

Parágrafo  único  - A pensão especial  de  que trata  o  caput será  reajustada  nas

mesmas  bases  do  reajustamento  que  for  concedido  à  remuneração  do  cargo

equivalente.

Art. 75 - Disposições relativas à concessão de pensão especial e seus beneficiários

serão tratadas em lei específica.

TÍTULO IV

DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 76 - As carreiras policiais civis são as seguintes:

I - delegado de polícia;

II - escrivão de polícia;

III - investigador de polícia;

IV - médico-legista;

V - perito criminal.

Art. 77 - A estrutura das carreiras de que trata o art. 77 e o número de cargos de

cada uma delas são os constantes no Anexo I desta lei complementar.

Art. 78 - Para os efeitos desta lei complementar, considera-se:

I  - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua

natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função

do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

II  - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional  do quadro de

pessoal  privativa  de  servidor  público  aprovado  em  concurso,  com  criação,

remuneração  e  quantitativo  definidos  em  lei  ordinária,  e,  ainda,  com  atribuições,

responsabilidades,  direitos  e deveres de natureza estatutária  estabelecidos em lei
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complementar;

III - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento

em comissão de órgão ou de entidade;

IV  - nível  a  posição  do  servidor  no  escalonamento  vertical  dentro  da  mesma

carreira,  contendo  cargos  escalonados  em  graus,  com  os  mesmos  requisitos  de

capacitação e mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades;

V  - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de

determinada carreira.

Art. 79 - As atribuições dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras

policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado, têm natureza especial e

caráter  técnico-jurídico-científico  derivado  da  aplicação  dos  conhecimentos  das

ciências humanas, sociais e naturalísticas.

§ 1° - Ao policial civil são conferidas, ressalvadas as atribuições específicas de seus

cargos  estipuladas  no  Anexo  II  desta  lei  complementar,  as  funções  de  polícia

judiciária  e  de  investigação  criminal  para  o  estabelecimento  das  causas,

circunstâncias, motivos, autoria e materialidade das infrações penais, administrativas

e  disciplinares,  inclusive  os  atos  de  formalização  em  inquérito  policial,  termo

circunstanciado  de  ocorrência,  laudos  periciais  ou  outros  procedimentos,

instrumentos e atos oficiais, incumbindo-lhe ainda:

I  - realizar busca pessoal e veicular,  no caso de fundada suspeita de prática de

infração penal ou de cumprimento de mandados, bem como efetuar prisões;

II  - exercer atividades relativas à gestão científica de dados, de informações e de

conhecimentos pertinentes à atividade investigativa;

III  - desenvolver  conteúdo  pedagógico  e  disseminar  conhecimentos  em  cursos

realizados pela Academia de Polícia Civil;

IV  - operar os sistemas corporativos,  registrar  informações,  elaborar estudos de

suporte a decisão, bem como alimentar os programas e as fontes de informações de

sua unidade, mantendo-os atualizados, na forma designada;

V - exercer funções pertinentes à identificação civil e ao registro e licenciamento de

veículo automotor e à habilitação de condutor;

VI  - cumprir, fazer cumprir e executar as determinações e diretrizes superiores e
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atividades de competência da unidade em que tenha exercício para o cumprimento

das funções da Polícia Civil;

VII  - sistematizar  elementos e informações para fins  de  apuração das infrações

penais, administrativas e disciplinares;

VIII - formalizar relatórios sobre os resultados das ações policiais civis, diligências e

providências adotadas no curso das investigações;

IX  - conduzir veículos oficiais, inclusive aeronaves e embarcações, para os quais

esteja habilitado;

X - atuar no desenvolvimento e no aperfeiçoamento das técnicas de trabalho;

XI  - observar os prazos e formas estabelecidos para a elaboração e entrega de

documentos  oficiais  produzidos  em  decorrência  de  suas  atribuições,  justificando

formalmente os casos de impossibilidade;

XII - realizar a proteção, a guarda e o registro formal da movimentação cronológica

de procedimentos, documentos, substâncias, objetos, bens e valores arrecadados ou

apreendidos, mediante recibo, durante o período em que com eles permanecer.

§ 2°  - Para o desempenho de suas funções, o delegado de Polícia disporá dos

serviços e recursos técnico-científicos da Polícia Civil e dos servidores e policiais civis

a ele subordinados, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de unidades e

órgãos do Poder Executivo.

§ 3°  - A coleta de vestígios em locais de crime compete, com primazia, ao perito

criminal,  assegurada  a  máxima  preservação  por  parte  daqueles  que  primeiro

chegarem ao local, o qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos Investigadores

de Polícia para a obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação

criminal.

§ 4°  - O exercício das atribuições dos cargos integrantes das carreiras a que se

refere o art. 76 é incompatível com qualquer outra atividade, com exceção daquelas

previstas na legislação.

Art. 80 - Os cargos das carreiras a que se refere o art. 76 são lotados no Quadro de

Pessoal da PCMG.

§ 1° - São vedadas a mudança de lotação dos cargos das carreiras a que se refere

o art. 76 e a transferência de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da
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administração pública.

§  2°  - A cessão de ocupante  de  cargo das  carreiras  a que se refere o  art.  76

somente será permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada, em conformidade com a legislação.

Art.  81  - As carreiras  policiais civis  obedecem à ordem hierárquica estabelecida

entre  os  níveis  que  as  compõem,  mantido  o  poder  hierárquico  e  disciplinar  do

delegado de Polícia, nos termos do art. 139 da Constituição do Estado, ressalvado

aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da Superintendência de Polícia

Técnico-Científica,  do  Instituto  médico-Legal,  do  Instituto  de  Criminalística  e  do

Hospital da Polícia Civil.

§  1°  - A hierarquia  e  a  disciplina  são  valores  de  integração  e  otimização  das

atribuições dos cargos e competências organizacionais pertinentes às atividades da

Polícia  Civil  e  objetivam  assegurar  a  unidade  técnico-científica  da  investigação

criminal.

§ 2° - A hierarquia constitui instrumento de controle e eficácia dos atos operacionais,

com a finalidade de sustentar a disciplina e a ética e de desenvolver o espírito de

mútua cooperação em ambiente de estima, harmonia, confiança e respeito.

§ 3° - A disciplina norteia o exercício efetivo das atribuições funcionais em face das

disposições legais e das determinações fundamentadas e emanadas da autoridade

competente,  estimulando  a  cooperação,  o  planejamento  sistêmico,  a  troca  de

informações,  o  compartilhamento  de  experiências  e  a  desburocratização  das

atividades policiais civis.

§ 4°  - O regime hierárquico não autoriza imposições sobre o convencimento do

policial  civil,  desde que devidamente fundamentado, garantindo-lhe autonomia nas

respostas às requisições.

§ 5° - Para fins de construção das tabelas de vencimento básico das carreiras a que

se refere o art. 76, o princípio da hierarquia será gradativamente aplicado.

§ 6° - Não há subordinação hierárquica entre o escrivão de polícia, o investigador

de polícia, o médico-legista e o perito criminal.

Art. 82 - A carga horária semanal de trabalho dos policiais civis é de quarenta horas,

vedado o cumprimento de jornada diária superior a oito horas e em regime de plantão
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superior a doze horas ininterruptas, salvo, em caráter excepcional, para a conclusão

de determinada atividade policial civil.

§ 1°  - O chefe da PCMG, mediante aprovação do Conselho Superior da PCMG

poderá estabelecer regras complementares para cumprimento da jornada de trabalho

dos policiais civis.

§  2°  - O  funcionamento  do  plantão  de  delegacias  de  Polícia  Civil  ocorrerá  no

período noturno, finais de semana e feriados, nos termos de instrução do Conselho

Superior da Polícia Civil.

§ 3° - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores que, na data de publicação

desta lei complementar, forem detentores de função pública.

CAPÍTULO II

DO INGRESSO

Art. 83 - O ingresso nas carreiras a que refere o art. 76 depende de aprovação em

concurso público de provas e títulos, e dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da

carreira.

§ 1° - Verificada a existência de pelo menos 10% (dez por cento) de cargos vagos

entre os fixados em lei para as carreiras da Polícia Civil, o chefe da PCMG deverá

solicitar ao órgão competente, no prazo de trinta dias, a autorização para abertura de

concurso público, observada a legislação orçamentária e de responsabilidade fiscal.

§ 2° - Caberá privativamente à Academia de Polícia Civil a realização:

I  - na forma do edital, do concurso público a que se refere o "caput", admitida a

terceirização, no todo ou em parte, sob supervisão da Academia da Polícia Civil;

II  -  nas condições estabelecidas em regulamento, do curso de formação técnico-

profissional.

§ 3° - O candidato aprovado nas etapas a que se refere o “caput” do art. 84 será

matriculado automaticamente no curso de formação técnico-profissional, fazendo jus

à percepção do valor correspondente à remuneração atribuída ao primeiro grau do

nível inicial da carreira para a qual tenha se candidatado.

Art. 84 - O concurso público para ingresso em cargo das carreiras policiais civis é

constituído das seguintes etapas:

I - provas e títulos;
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II - exame psicotécnico para avaliar os aspectos de cognição, aptidões específicas

e características de personalidade adequadas para o exercício do cargo pretendido;

III - exames biomédicos para aferir a higidez física e mental;

IV - exames biofísicos, por testes físicos específicos, para apurar as condições para

o exercício profissional e a existência de deficiência física que o incapacite para o

exercício da função;

V  - investigação social para verificar a idoneidade do candidato, sob os aspectos

moral, social e criminal.

§ 1° - As etapas previstas nos incisos II a V do caput, de caráter eliminatório, serão

realizadas para os aprovados na etapa prevista no inciso I.

§  2°  - A etapa  a  que  se  refere  o  inciso  I  do  caput,  de  caráter  eliminatório  e

classificatório,  poderá ser  constituída de prova objetiva de múltipla escolha, prova

escrita discursiva e títulos para todos os cargos, além de prova oral para o cargo de

delegado de Polícia e de digitação para Escrivão de Polícia, devendo ser satisfeitos

os  demais  requisitos  e  exigências  estabelecidos  em  regulamento  e  no  edital  do

concurso.

§ 3° - As regras do processo seletivo serão publicadas em edital, que deverá conter:

I - o número de vagas existentes;

II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;

III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;

IV - os critérios de avaliação dos títulos;

V - o caráter eliminatório e classificatório de cada etapa do concurso;

VI  - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de comprovação pelo

candidato:

a) da escolaridade exigida para a nomeação;

b) de estar no gozo dos direitos políticos;

c) de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.

§ 4°  - O concurso para ingresso na carreira de delegado de Polícia far-se-á, nas

provas de conhecimento, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 85 - O ingresso em cargo das carreiras a que se refere o art. 76, a realizar-se

conforme o disposto no art. 83, depende da comprovação de habilitação mínima em
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nível superior:

I  - correspondente a graduação em direito, para ingresso na carreira de delegado

de Polícia;

II - correspondente a graduação em medicina, para ingresso na carreira de médico-

legista;

III  - conforme definido no edital do concurso público, para ingresso na carreira de

escrivão de polícia, investigador de polícia e perito criminal.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei complementar, considera-se nível

superior a formação em educação superior, que compreende curso ou programa de

graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vedada a licenciatura

curta ou curso de tecnólogo.

Art.  86  - Constitui  motivo para  a exclusão do candidato,  durante o concurso,  a

verificação  das  seguintes  ocorrências,  mediante  investigação  social,  assegurada

ampla defesa:

I - a constatação de incapacidade moral, física ou inaptidão para o cargo almejado;

II - o envolvimento em fato que o comprometa moral ou profissionalmente;

III  - o registro de antecedentes criminais, a demissão de outra instituição policial,

bem como a omissão desses dados na ficha de informações destinada à investigação

social.

CAPÍTULO III

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 87 - O policial civil submeter-se-á a estágio probatório, pelo prazo de três anos,

a partir do ato da posse, durante o qual será avaliada, em caráter permanente, pela

Corregedoria-Geral de Polícia Civil, a conveniência da permanência e da declaração

de estabilidade na carreira.

Parágrafo único  - Na avaliação a que se refere o  caput, serão observados, entre

outros critérios estabelecidos em regulamento:

I - idoneidade moral;

II - conduta compatível com as atribuições do cargo;

III - dedicação no cumprimento dos deveres e das atribuições do cargo;

IV  - eficiência, pontualidade, assiduidade e comprometimento no desempenho de
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suas atribuições;

V - presteza e segurança na atuação profissional;

VI - referências em razão da atuação funcional;

VII  - publicação  de  livros,  teses,  estudos  e  artigos,  premiação,  concessões  de

comendas, títulos e condecorações;

VIII - contribuição para a melhoria dos serviços da instituição;

IX - integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo;

X - frequência e a avaliação em cursos promovidos pela Polícia Civil.

Art.  88  - O  policial  civil,  no  período  do  estágio  probatório,  será  avaliado  por

comissão de acompanhamento e avaliação especial de desempenho, instituída por

ato do corregedor-geral de Polícia Civil.

§ 1° - A comissão a que se refere o caput será composta:

I - para a carreira a que se refere o inciso I do art. 76, por dois delegados de polícia,

sendo  um  posicionado  em  nível  da  carreira  igual  ou  superior  ao  que  estiver

posicionado o servidor avaliado;

II - para as carreiras a que se referem os incisos II a V do art. 76, por um ocupante

da  carreira  do  servidor,  de  nível  da  carreira  igual  ou  superior  ao  que  estiver

posicionado o servidor avaliado e por um delegado de polícia.

§ 2° - A permanência na carreira e a estabilidade do policial civil serão deliberadas

pelo Conselho Superior da Polícia Civil.

Art. 89  - O corregedor-geral de Polícia Civil poderá, a qualquer tempo do estágio

probatório,  de  ofício  ou  mediante  provocação,  impugnar,  fundamentadamente,  a

permanência do policial civil no cargo efetivo de carreira para o qual foi nomeado.

Parágrafo único - Fica suspenso, até o definitivo julgamento da impugnação a que

se refere o caput, o período de estágio probatório do policial civil.

Art. 90 - O policial civil, no curso do estágio probatório, somente poderá afastar-se

do exercício do cargo por motivo de férias regulamentares ou licença para tratamento

de saúde, casos em que o estágio não se suspende.

Art. 91 - O corregedor-geral de Polícia Civil, em até noventa dias antes do término

do  estágio  probatório,  apresentará  ao  Conselho  Superior  da  Polícia  Civil  parecer

sobre a homologação de estágio probatório de policial civil.
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§ 1°  - A proposta de homologação de estágio probatório implica a expedição da

declaração de estabilidade do policial civil.

§ 2°  - Quando o Conselho Superior da Polícia Civil decidir, em caráter definitivo,

pela maioria simples de seus membros, pela não homologação do estágio probatório

do policial  civil no cargo efetivo para o qual foi nomeado, o chefe da Polícia Civil

proporá a sua exoneração, mediante conclusão de processo administrativo próprio,

assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 92  - Ao chefe da Polícia Civil compete o ato declaratório de estabilidade, no

qual constará a nova condição do policial civil para o desenvolvimento na carreira.

CAPÍTULO IV

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 93 - O desenvolvimento do policial civil nas carreiras a que se refere o art. 76

dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Parágrafo único  - O regulamento disporá sobre as regras de desenvolvimento do

policial  civil  nas  carreiras  a  que  se  refere  o  art.  76,  observados  os  requisitos

estabelecidos nesta lei complementar.

Art. 94 - Progressão é a passagem do policial civil do grau em que se encontra para

o grau subsequente, no mesmo nível da carreira a que pertence.

§ 1° - A progressão do policial civil posicionado até o penúltimo nível hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo grau;

III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante o

período aquisitivo, nos termos do § 3° do art. 31 da Constituição do Estado.

§ 2°  - A progressão do policial  civil  do grau "A" para o grau "B" do último nível

hierárquico da carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - ter cumprido os requisitos para a aposentadoria especial, a que se refere o § 2°

do art. 71;

II - ter cumprido um ano de efetivo exercício no último nível hierárquico da carreira a

que pertence;

III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória no último
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nível hierárquico da carreira a que pertence;

IV - ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não se ter beneficiado

da faculdade prevista no § 24 do art. 36 da Constituição do Estado.

§ 3°  - Será revogada a progressão do grau "A" para o grau "B" do policial  civil

posicionado no último nível hierárquico da carreira que:

I - se beneficie da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Constituição do Estado;

II - não tenha efetivada a aposentadoria devido ao não atendimento dos requisitos

legais.

Art. 95 - Promoção é a passagem do policial civil do nível em que se encontra para

o nível subsequente, na carreira a que pertence.

§ 1° - A promoção dar-se-á:

I - por antiguidade, conforme os seguintes critérios:

a) especial;

b) aposentadoria;

II - por merecimento, conforme os seguintes critérios:

a) mérito profissional;

b) por ato de bravura;

III - por invalidez;

IV - post mortem.

§ 2° - A promoção pelos critérios alternados de antiguidade e merecimento ocorrerá,

anualmente,  nos meses de junho e dezembro,  na forma do disposto no edital  de

promoção.

§ 3° - Os períodos previstos no § 2° podem se aplicar para a promoção por ato de

bravura e para a promoção especial.

§  4°  - As  promoções  por  invalidez,  post  mortem e  por  aposentadoria  poderão

ocorrer em qualquer época do ano e independem da existência de vagas.

§ 5° - A promoção retroage os seus efeitos, para todos os fins de direito, à data do

implemento do período aquisitivo.

§ 6°  - Fará jus à promoção por merecimento e por antiguidade o policial civil que

atender  às  exigências  estabelecidas  em  regulamento  e  preencher  os  seguintes

requisitos:
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I - encontrar-se em efetivo exercício;

II  - ter cumprido o interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício no mesmo

nível;

III  - ter recebido no mínimo duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias  desde  a  sua  promoção  anterior,  nos  termos  das  normas  legais

pertinentes e do § 3° do art. 31 da Constituição do Estado;

IV - comprovar participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento;

V  - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual pretende ser

promovido.

§ 7°  - Não há limite de vagas por nível para a promoção especial nas carreiras a

que se refere o art. 76.

§ 8°  - O limite de vagas por nível para a promoção nas carreiras de Escrivão de

Polícia e Investigador de Polícia será definido na forma de regulamento.

§ 9° - O posicionamento do policial civil no nível para o qual for promovido dar-se-á

no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido pelo policial civil

no momento da promoção.

Art. 96  - O delegado de polícia será promovido do Nível I de delegado de polícia

para  o  Nível  II  de  delegado  de  polícia  após  a  publicação  da  declaração  de

estabilidade.

Art. 97  - Fará jus a promoção especial o policial civil que preencher os seguintes

requisitos:

I - estar em efetivo exercício;

II - ter permanecido no nível da respectiva carreira pelo prazo mínimo de sete anos

de efetivo exercício;

III  - ter  obtido  resultado  satisfatório  nas  avaliações  de  desempenho  individual

durante o período aquisitivo, nos termos do § 3° do art. 31 da Constituição do Estado;

IV - comprovar participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento.

Art. 98  - Após a conclusão do estágio probatório, o policial civil considerado apto

será posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.

Art. 99  - A contagem do prazo para fins da segunda promoção terá início após a

conclusão e homologação do estágio probatório, desde que o policial civil tenha sido
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aprovado.

Art.  100  - Perderá  o  direito  à  progressão e  à  promoção o policial  civil  que,  no

período aquisitivo:

I  - sofrer punição disciplinar em que seja suspenso por trinta dias ou mais, exceto

se reabilitado;

II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os casos previstos

como  de  efetivo  exercício  nas  normas  estatutárias  vigentes  e  em  legislação

específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do caput, o afastamento ensejará

a suspensão do período aquisitivo para fins de promoção e progressão, contando-se,

para tais fins, o período anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a

respectiva avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 101 - As promoções previstas no § 1° do art. 95 terão requisitos definidos em

regulamento.

Art.  102  - Para  desempate  no  processo  de  promoção,  serão  apurados,

sucessivamente:

I  - a  maior  média  de  resultados  obtidos  nas  avaliações  de  desempenho  no

respectivo período aquisitivo;

II - o maior tempo de serviço na classe;

III - o maior tempo de serviço na carreira;

IV - o maior tempo no serviço público estadual;

V - o maior tempo em serviço público;

VI - o policial civil de maior idade.

Art.  103  - As atividades acadêmicas para o  desenvolvimento  do policial  civil  na

carreira serão promovidas pela Academia de Polícia Civil ou qualquer outra instituição

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

CAPÍTULO V

DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art. 104  - O Adicional de Desempenho  - ADE  - constitui vantagem remuneratória

concedida mensalmente ao policial civil que tenha ingressado no serviço público após

a publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha
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feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da  Constituição  do  Estado  e  que  cumprir  os  requisitos  estabelecidos  nesta  lei

complementar.

§ 1° - O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número

de  avaliações  de  desempenho  individual  - ADIs  - e  de  avaliações  especiais  de

desempenho - AEDs - satisfatórias obtidas pelo policial civil.

§ 2° - A ADI e a AED serão realizadas em conformidade com instrução do Conselho

Superior da Polícia Civil.

§ 3° - O policial civil da ativa que fizer a opção a que se refere o caput fará jus ao

ADE a partir do exercício subsequente.

§ 4° - A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao policial civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 5° - O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço, na

forma de quinquênio ou trintenário, não poderá exceder a 90% (noventa por cento) do

vencimento básico do policial civil.

§  6°  - O policial  civil  poderá  utilizar,  para  fins  de  aquisição do ADE,  o  período

anterior  à  sua  opção  por  esse  adicional,  que  será  considerado  de  resultado

satisfatório, salvo o período já computado para obtenção de adicional por tempo de

serviço na forma de quinquênio.

Art. 105 - São requisitos para a obtenção do ADE:

I - a conclusão do estágio probatório pelo policial civil;

II - ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na AED.

§  1°  - Para  fins  do  disposto  no  inciso II  do  "caput",  considera-se satisfatório  o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2°  - O período anual considerado para a AED terá início no dia e no mês do

ingresso do policial civil na PCMG.

§ 3° - Na ADI e na AED será considerado fator de avaliação o aproveitamento em

curso profissional realizado pela Academia de Polícia Civil.

§ 4°  - A regulamentação da ADI e da AED, no que se refere ao disposto no § 3°,

será efetivada por instrução do Conselho Superior da Polícia Civil.

Art.  106  - Os  valores  máximos  do  ADE  correspondem  a  um  percentual  do
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vencimento básico do policial civil, estabelecido conforme o número de AEDs e ADIs

com resultado satisfatório por ele obtido, assim definidos:

I - para três AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 6% (seis por cento);

II - para cinco AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 10% (dez por cento);

III - para dez AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 20% (vinte por cento);

IV - para quinze AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 30% (trinta por cento);

V - para vinte AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 40% (quarenta por cento);

VI - para vinte e cinco AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 50% (cinquenta por

cento);

VII - para trinta AEDs e ADIs com resultado satisfatório: 60% (sessenta por cento).

§ 1°  - O policial civil que fizer jus à percepção do ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido até atingir o número necessário de AEDs e ADIs

com resultado satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do

"caput".

§ 2° - O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

§ 3°  - O policial civil que não for avaliado, por estar totalmente afastado de suas

atividades  por  mais  de  cento  e  vinte  dias,  devido  a  problemas  de  saúde,  terá  o

resultado de sua AED ou ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar

essa situação.

§ 4° - Se o afastamento previsto no § 3° for decorrente de acidente de serviço ou de

doença  profissional,  o  policial  civil  estável  da  Polícia  Civil  permanecerá  com  o

resultado da sua última AED ou ADI, se este for superior a 70% (setenta por cento).

§  5°  - Ao  policial  civil  submetido  a  readaptação  de  função,  a  outras  restrições

decorrentes de problemas de saúde, ou que tenha sofrido acidente no exercício de

suas atividades, serão asseguradas, pelo chefe da Polícia Civil, condições especiais

para a realização da AED e da ADI, observadas suas limitações.

§ 6°  - O policial civil afastado do exercício de suas funções por mais de cento e

vinte dias, contínuos ou não, durante o período considerado para a AED e para a ADI,

não será avaliado, quando o afastamento for devido a:

I - licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;
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II - ausência, conforme a legislação civil;

III  - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV  - cumprimento de sentença penal  ou  de prisão judicial,  sem o exercício das

funções;

V - exercício temporário de cargo público de outra esfera de governo.

Art. 107  - O ADE será incorporado aos proventos do policial civil quando de sua

aposentadoria, em valor correspondente a um percentual de seu vencimento básico,

estabelecido  conforme  o  número  de  avaliações  de  desempenho  com  resultado

satisfatório por ele obtido, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I - para trinta ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 70% (setenta por cento);

II - para vinte e nove ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 66% (sessenta e

seis por cento);

III - para vinte e oito ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 62% (sessenta e

dois por cento);

IV - para vinte e sete ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 58% (cinquenta e

oito por cento);

V - para vinte e seis ADIs e AEDs com resultado satisfatório: até 54% (cinquenta e

quatro por cento).

§  1°  - O  valor  do  ADE  a  ser  incorporado  aos  proventos  do  policial  civil  será

calculado por meio da multiplicação do percentual definido nos incisos I a V do caput

pela  centésima  parte  do  resultado  da  média  aritmética  simples  dos  resultados

satisfatórios obtidos nas ADIs e AEDs durante a carreira.

§ 2° - Para fins de incorporação aos proventos do policial civil que não alcançar o

número de resultados satisfatórios definido nos incisos do caput, o valor do ADE será

calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do ADE percebidas

anteriormente à sua aposentadoria ou à instituição da pensão.

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  108  - O  policial  civil  beneficiado  pelo  art.  19  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição da República tem direito à percepção de
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vantagem pessoal  equivalente à diferença entre o vencimento básico do cargo de

delegado de Polícia de nível I e o vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo

designado, acrescido dos adicionais por tempo de serviço, mesmo que se encontre

aposentado  na  data  da  publicação  desta  lei  complementar,  desde  que  tenha

percebido a referida diferença antes da sua passagem para a inatividade.

Art.  109  - O  quantitativo  de  cargos  das  carreiras  a  que  se  refere  o  art.  76

correspondentes à função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de 20 de julho de

1990, cujos detentores foram efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e

106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,

bem como os não efetivados que foram posicionados nas estruturas das carreiras a

que se refere o art. 76, é o constante no Anexo III desta lei complementar.

Art.  110  - Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança da

estrutura da Polícia Civil, ressalvados os cargos de chefe da PCMG e chefe adjunto

da PCMG, são privativos de policiais civis que:

I - estejam no nível final da respectiva carreira;

II  - não tenham excedido em cinco anos o tempo exigido para a aposentadoria

voluntária.

Art.  111  - A  verificação  do  nexo  causal  entre  o  exercício  das  funções  e  a

consequente invalidez ou morte do policial civil, bem como das circunstâncias fáticas

para aferição do direito à promoção por invalidez, post mortem ou por ato de bravura,

ocorrerá por meio de sindicância de competência da Corregedoria-Geral de Polícia

Civil, a ser apreciada pelo Conselho Superior da Polícia.

Art.  112  - Os  proventos  do  policial  aposentado  corresponderão  à  totalidade  da

remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e serão revistos, na

mesma proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos policiais em

atividade,  sendo  estendidos  ao  policial  aposentado  quaisquer  benefícios  ou

vantagens posteriormente concedidos a esses policiais, inclusive os decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Parágrafo único  - Fica assegurado ao policial  civil  que tenha se aposentado na

última classe da respectiva carreira, mesmo o que tenha alcançado a última classe

em  virtude  do  pedido  de  aposentadoria,  o  direito  a  ser  classificado  no  grau  “B”,
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conforme legislação vigente que o criou e a tabela constante no Anexo I desta lei

complementar.

Art. 113 - Compete à PCMG auxiliar na transferência da custódia de presos para

unidades do sistema prisional do Estado.

Art.  114  - Aplica-se  aos  integrantes  do  quadro  de  pessoal  da  Polícia  Civil,

subsidiariamente  e  no  que  não  contrariar  esta  lei  complementar,  o  Estatuto  dos

Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Art. 115 - Ficam revogadas:

I - a Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969;

II  - os arts. 1° a 3°, 5° a 10, 12 a 20-F, 30, 37, 38, 40, 42, e Anexo I e IV da Lei

Complementar n° 84, de 25 de julho de 2005;

III - os arts. 1° a 6°, 12 a 15, Anexos I e II, da Lei Complementar n° 113, de 29 de

junho de 2010;

IV - a Lei Complementar n° 98, de 6 de agosto de 2007.

Art. 116 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 76 da Lei Complementar n° , de de de 2013)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

I.1 - Estrutura da Carreira de delegado de polícia

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Delegado  de  Polícia  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 30.8.2013.

I.2 - Estrutura da Carreira de médico-legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico-Legista foi publicada no Diário do Legislativo,

de 30.8.2013.

I.3 - Estrutura da Carreira de perito criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Perito Criminal foi publicada no Diário do Legislativo,

de 30.8.2013.

I.4 - Estrutura da Carreira de escrivão de polícia
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I.4.1 - Escrivão de polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Escrivão  de Polícia  I  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 30.8.2013.

I.4.2 - Escrivão de polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da Carreira  de  Escrivão de Polícia  II  foi  publicada no  Diário  do

Legislativo, de 30.8.2013.

I.5 - Estrutura da Carreira de investigador de polícia

I.5.1 - Investigador de polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia I foi publicada no  Diário do

Legislativo, de 30.8.2013.

I.5.2 - Investigador de polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia II foi publicada no Diário do

Legislativo, de 30.8.2013.

ANEXO II

(a que se refere o § 1° do art. 79 da Lei Complementar n° , de de de 2013)

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

II.1  - Ao  delegado  de  polícia,  na  qualidade  de  autoridade  policial,  cabe,  com

exclusividade:

a) decidir sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante e conduzir a investigação

criminal  de  acordo  com  seu  livre  convencimento  técnico-jurídico,  com  isenção  e

imparcialidade;

b) decidir sobre o indiciamento, desde que seja realizado por ato fundamentado,

mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e

suas circunstâncias;

c) requisitar a realização de exames periciais, informações, documentos e dados,

bem como colher provas e praticar os demais atos necessários à adequada apuração

de infração penal e do ato infracional que interessam à apuração dos fatos.
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d) decidir sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;

e) requisitar a realização de exames periciais, bem como documentos, cadastros e

informações, a entidades públicas e privadas, para a efetivação das investigações

criminais, observadas as restrições constitucionais;

f) representar à autoridade judiciária para a decretação de medidas cautelares reais

e  pessoais,  como prisão preventiva  e  temporária,  busca e  apreensão,  quebra  de

sigilo, interceptação de telecomunicações, em sistemas de informática e telemática, e

outras medidas inerentes à investigação criminal e ao exercício da polícia judiciária,

destinadas a colher e a resguardar provas de infrações penais;

g) presidir inquéritos policiais, a lavratura de autos de prisão em flagrante delito, de

termos circunstanciados de ocorrência, de interrogatórios, de oitivas e demais atos e

procedimentos de natureza investigativa, penal ou administrativa;

h) expedir ordens de serviço, intimações e mandados de condução coercitiva de

pessoas,  na  hipótese  de  não  comparecimento  sem  justificativa,  nos  termos  da

legislação;

i) formalizar o ato de indiciamento, fundamentando a partir dos elementos de fato e

de direito existentes nos autos;

j) realizar ou determinar a busca pessoal e veicular no caso de fundada suspeita de

prática criminosa ou de cumprimento de mandado judicial;

k) promover ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e funcional

de seus subordinados, no que se refere ao conteúdo dos serviços investigatórios,

bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando necessário, a requisição

formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou obscuridade em laudos,

relatórios de serviço e outros;

l) promover o bem-estar geral, a garantia das liberdades públicas, o aprimoramento

dos  métodos  e  procedimentos  policiais,  a  polícia  comunitária  e  a  mediação  de

conflitos;

m) manter atualizadas, nos sistemas utilizados pela Polícia Civil,  as informações

pertinentes à unidade policial sob sua responsabilidade;

n)  avocar,  quando  necessário  e  por  ato  motivado,  inquéritos  policiais  e  demais

procedimentos  presididos  por  delegado  de  Polícia  de  hierarquia  inferior,  admitido
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recurso no prazo de dez dias para a autoridade superior;

o)  realizar  a  articulação  técnico-científica  entre  as  provas  testemunhais,

documentais  e  periciais,  para  a  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  do  ato

investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;

p)  exercer  o  registro  de  controle  policial,  especialmente  no  que  tange  a

estabelecimentos de hospedagem, diversões públicas, comercialização de produtos

controlados  e  aviso  prévio  relativo  à  realização  de  reuniões  e  eventos  sociais  e

políticos em ambientes públicos, nos termos do inciso XVI do art. 5° da Constituição

da República;

q)  dirigir  os  serviços  de  trânsito  e  a  identificação  civil  e  criminal  no  âmbito  do

Estado;

r) determinar o cumprimento de mandados de prisão e o cumprimento de alvarás de

soltura expedidos pelo Poder Judiciário;

s) requisitar a condução de preso de unidades do sistema prisional para delegacia

de Polícia Civil para a prática de atos relativos à investigação criminal e ao exercício

da polícia judiciária.

II.2 - Escrivão de polícia:

a)  registrar  em  termo  declarações,  depoimentos  e  informações  de  autores,

suspeitos,  vítimas,  testemunhas,  menores  infratores  e  demais  pessoas  envolvidas

nos procedimentos de polícia judiciária, mediante inquirição do delegado de polícia

competente, assessorando-o na formulação das perguntas a serem respondidas;

b) lavrar os autos de prisão em flagrante, sob a presidência e direção do delegado

de polícia, e expedir as respectivas comunicações pertinentes às prisões;

c)  realizar  a  autuação,  movimentação,  remessa  e  recebimento  dos  inquéritos

policiais, processos e demais procedimentos legais;

d)  formalizar  autos  e  termos  de  apreensões,  depósitos,  restituições,  fianças,

acareações,  e  reconhecimentos  de  pessoas  e  coisas,  dentre  outros  previstos  na

legislação  processual  penal,  alusivos  aos  procedimentos  investigatórios  legais,

utilizando-se de técnicas de digitação, ressalvados os atos próprios da autoridade

policial;

e) realizar a guarda, conservação e controle do fluxo dos livros, procedimentos e
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documentos sob sua responsabilidade, no âmbito do cartório de sua unidade policial;

f) providenciar e formalizar a juntada nos procedimentos legais de laudos, relatórios,

ofícios e outros documentos requisitados pelo delegado de polícia nos procedimentos

legais;

g) realizar o registro, a autuação e ações para o cumprimento das portarias e cartas

precatórias;

h)  expedir  certidões  e  atestados  de  comparecimento  referentes  aos  registros  e

atividades cartorárias;

i)  expedir  e  subscrever  notificações,  intimações,  ofícios,  ordens  de  serviço  e

requisições  e  outros  atos  atinentes  ao  desenvolvimento  dos  inquéritos  policiais,

termos circunstanciados de ocorrência, processos e procedimentos de ato infracional

e disciplinares, por ordem do delegado de polícia competente e por meio de digitação

eletrônica de dados;

j) lavrar ou orientar a lavratura dos termos de abertura e encerramento dos livros

cartorários, bem como sua escrituração;

k) dar vista dos autos dos procedimentos de polícia judiciária às partes, advogados,

procuradores e autoridades competentes, quando autorizado pelo delegado de polícia

presidente dos feitos;

l)  certificar  a  autenticidade de documentos  no  âmbito  da  Polícia  Civil,  e  dar  fé

pública, com exclusividade, aos atos cartorários da unidade policial

m) receber fiança, se fora do horário de expediente bancário, e emitir guia para o

seu recolhimento, prestando contas à autoridade superior;

n) cooperar com as investigações em curso na unidade policial por meio do efetivo

desempenho de atividades técnico-jurídicas, da gestão e análise técnico-científica e

do  processamento  eletrônico  dos  dados  e  informações  existentes  em  bancos  de

dados e outros registros cartorários;

o) assessorar o delegado de polícia ao qual estiver subordinado quanto aos prazos,

técnicas  e  formalidades  legais  dos  procedimentos  de  polícia  judiciária  e  demais

atividades jurídicas desenvolvidas no âmbito do Cartório Policial;

p)  coordenar,  sob a  direção e presidência  do  delegado  de  polícia,  os  atos  dos

procedimentos investigatórios previstos em lei e adotar normas técnicas e jurídicas
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para o cumprimento das formalidades processuais;

q) acompanhar o delegado de polícia em operações policiais e outras diligências

externas, quando determinado;

r) atuar como secretário em sindicâncias e outros procedimentos disciplinares.

s) gerir e organizar a agenda de intimados do Cartório Policial.

t) realizar a gestão do Cartório Policial sob sua responsabilidade

u)  proceder  aos  despachos  ordinatórios,  de  modo  a  tramitar  e  executar  os

despachos ordenatórios da autoridade policial.

II.3 - Investigador de polícia:

a) cumprir e  formalizar diligências policiais, mandados e outras determinações do

Delegado de Polícia competente, analisar, pesquisar, classificar e processar dados e

informações  para  a  obtenção  de  vestígios  e  indícios  probatórios  relacionados  a

infrações penais e administrativas;

b) obter elementos para a identificação antropológica de pessoas, no que se refere

às características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil  do

submetido à investigação criminal;

c) colher as impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, inclusive

de cadáveres, para a realização do exame datiloscópico;

d) desenvolver as ações necessárias para a segurança das investigações, inclusive

a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais,  até o seu

recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

e) captar e interceptar dados, comunicações e informações pertinentes aos indícios

e vestígios encontrados em bens, objetos e locais de infrações penais, inclusive em

veículos,  conforme  determinação  do  delegado  de  Polícia,  com  a  finalidade  de

estabelecer  a  sua  identificação,  elaborando  autos  de  vistoria  e  de  constatação,

descrevendo as suas características, circunstâncias e condições;

f) realizar inspeções e operações policiais, além da adotar, sob a coordenação e

presidência  do  delegado  de  polícia,  medidas  necessárias  para  a  realização  de

exames periciais e médico-legais;

g) controlar, em prontuários apropriados, o registro geral, os antecedentes criminais

e a qualificação de pessoas identificadas oficialmente no Estado;
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h)  coletar  impressões  papilo-digitais  para  que os  peritos  criminais  procedam ao

confronto individual dactiloscópico para a identificação de pessoas e de cadáveres;

i)  preparar,  examinar  e arquivar  as  fichas dactiloscópicas civis  e criminais,  bem

como manter o arquivo de fragmentos e impressões papilares;

j)  operacionalizar  a  captura  e  a  pesquisa  em  sistema automatizado  de  leitura,

comparação e identificação de  fragmentos e  impressões  papilares,  à  exceção de

locais de crime, em que o perito criminal se fará presente;

k) identificar indiciados em infrações penais e autores de atos infracionais, conforme

estabelecido em lei;

l)  formalizar  relatórios  circunstanciados  sobre os  resultados das ações policiais,

diligências e providências cumpridas no curso das investigações

m) promover a mediação de conflitos no âmbito da Delegacia, e a pacificação entre

as partes.

n) realizar registro e conferência de ocorrências policiais, pedidos de providências e

representações  de partes  referentes a fatos  tidos  como delituosos,  bem como os

documentos, substâncias, objetos, bens e valores neles arrecadados, realizando o

manuseio, a identificação, a proteção, a guarda provisória e o encaminhamento ao

setor ou órgão competente, mediante registro formal.

II.4 - Médico-legista:

a) realizar exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em cadáveres e

em vivos, para subsidiar a determinação da causa mortis ou da natureza de lesões,

no âmbito da investigação criminal;

b) realizar exames e análises pertinentes à identificação antropológica de natureza

biológica, no âmbito da medicina legal;

c)  diagnosticar,  avaliar  e  constatar  a  situação de pessoa submetida a efeito  de

substância de qualquer espécie, além de avaliar o seu estado psíquico e psiquiátrico,

com  o  objetivo  de  subsidiar  a  instrução  de  inquérito  policial,  procedimento

administrativo ou processo judicial criminal;

d)  cumprir  requisições médico-legais no âmbito das investigações criminais e do

exercício da polícia judiciária, com a emissão dos respectivos laudos para viabilização

de provas periciais;
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e)  sistematizar  no laudo pericial,  os  elementos objetivos de prova no âmbito da

medicina  legal  que  subsidiem  a  apuração  de  infrações  penais,  administrativas  e

disciplinares,  sob  a  garantia  da  autonomia  funcional,  técnica  e  científica  a  ser

assegurada pelo delegado de Polícia;

f)  gerir,  planejar,  organizar,  coordenar,  executar,  controlar  e  avaliar  unidades

periciais sob o seu comando.

II.5 - Perito criminal:

a)  realizar exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à física,

química, biologia, odontologia legal,  papiloscopia e demais áreas do conhecimento

científico e tecnológico, observada a formação acadêmica específica para o exercício

da função, nos termos da Lei Federal n° 12.030, de 17 de setembro de 2009;

b) analisar documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para colher

vestígios,  ou  em  laboratórios,  para  subsidiar  a  instrução  de  inquérito  policial,

procedimento administrativo ou processo judicial criminal;

c) emitir laudos periciais para determinação da identificação criminal por meio da

datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, aplicadas em objetos com

marcas encontrados em local de crime, com a finalidade de instruir procedimentos e

formar elementos indicativos de autoria de infrações penais;

d) cumprir requisições periciais, expedidas pelo delegado de polícia, pertinentes às

investigações  criminais  e  ao  exercício  da  polícia  judiciária,  no  que  se  refere  à

aplicação  de  conhecimentos  oriundos  da  criminalística,  com  a  elaboração  e  a

sistematização dos correspondentes laudos periciais para a viabilização de provas

periciais que subsidiem a apuração de infrações penais e administrativas;

e) examinar elementos materiais existentes em locais de crime, com prioridade de

análise, orientar a abordagem física correspondente e a interação com os demais

integrantes da equipe investigativa;

f) constatar a idoneidade de local, bens e objetos submetidos a exame pericial, sob

a  garantia  da  autonomia  funcional,  técnica  e  científica  a  ser  assegurada  pelo

delegado de Polícia;

g) proceder à coleta de padrões caligráficos;

h)  gerir,  planejar,  organizar,  coordenar,  executar,  controlar  e  avaliar  unidades
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periciais sob seu comando.

ANEXO III

(a que se refere o art. 109 da Lei Complementar n° , de de de 2013)

Quantitativo de Funções Públicas e Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda à Constituição n° 49, de 2001

* - O quadro contendo o Quantitativo de Funções Públicas e Cargos Resultantes de

Efetivação pela Emenda à Constituição n° 49, de 2001, foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 30.8.2013.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe,

encaminhado  a  esta  Casa  por  meio  da  Mensagem  n°  170/2012,  “contém  a  Lei

Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/2/2012,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira Orçamentária para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Por sua vez, a

Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da proposição na forma

do Substitutivo n° 2, que apresentou.

A requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  aprovado  pelo  Plenário,  vem

agora a  proposição a esta  comissão para receber  nova avaliação de mérito,  nos

termos do art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe,

encaminhado  a  esta  Casa  por  meio  da  Mensagem  n°  170/2012,  “contém  a  Lei

Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG”. A proposição objetiva

estabelecer nova lei orgânica para a Polícia Civil, inclusive com a revogação expressa

da Lei nº 5.406, de 16/12/1969, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado

de  Minas  Gerais,  e  da  Lei  Complementar  nº  84,  de  25/7/2005,  que  modifica  a
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estrutura das carreiras policiais civis.

Nesse sentido, para abarcar todo esse conteúdo, a proposição encaminhada pelo

governador possui 229 artigos e está dividida nos Títulos I a VI, cada um dividido em

capítulos, dos quais muitos estão divididos em seções. Nessa ordem, são estes os

temas tratados pelos seis títulos: o Título I trata das disposições gerais; o Título II

dispõe  sobre  a  organização  da  Polícia  Civil;  o  Título  III  contém  o  Estatuto  dos

servidores policiais civis; o Título IV define as carreiras policiais civis, dispõe sobre a

forma de ingresso,  sobre o estágio probatório,  o desenvolvimento na carreira e o

adicional de desempenho; o Título V contém o Estatuto Disciplinar dos policiais civis;

e o Título VI contém as disposições finais.

A proposição mantém a Polícia Civil  subordinada diretamente ao governador  do

Estado  e  estatui  que a  corporação integra,  para  fins  operacionais,  o  Sistema de

Defesa Social, juntamente com a Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds. Além

disso, define a Polícia Civil como “órgão autônomo, essencial à segurança pública, à

realização da justiça e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção

da cidadania, da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais”.

De  fato,  a  polícia  judiciária  constitui  elo  fundamental  para  o  funcionamento  do

Sistema de  Justiça  Criminal.  A suspeita  de  ocorrência  de  um  crime  - combatido

inicialmente  pela  Polícia  Militar  - desencadeia  a  execução  de  um  conjunto  de

procedimentos  estatais  objetivando  a  aplicação  da  legislação  criminal  cabível.  A

polícia  judiciária  é  responsável  pela  produção  do  Inquérito  Policial,  instrumento

previsto no Código de Processo Penal, que municia o Ministério Público e o Poder

Judiciário para a denúncia do réu e seu julgamento.

A  investigação  criminal  tem  por  objetivo  o  estabelecimento  das  causas,

circunstâncias, motivos, autoria e materialidade das infrações penais, administrativas

e  disciplinares,  inclusive  os  atos  de  formalização  em  inquérito  policial,  termo

circunstanciado  de  ocorrência,  laudos  periciais  ou  outros  procedimentos,

instrumentos e atos oficiais.

Nas  investigações  criminais  que  produzem  o  inquérito  policial,  presididas  pelo

delegado de polícia, participam outros policiais civis, profissionais especializados de

outras áreas do conhecimento, tais  como o escrivão de polícia,  o investigador de
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polícia, o médico-legista e o perito criminal.

A Polícia Federal,  que atua em todo o território nacional,  e as polícias civis dos

Estados  dividem  a  maior  parte  das  tarefas  de  polícia  judiciária.  Em  casos  mais

específicos, todavia, outras instâncias também atuam nessa atividade. Conforme o

art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal (Decreto-Lei Federal nº 3.689,

de 1941), outras autoridades também poderão elaborar o inquérito, como nos casos

de comissões parlamentares de inquérito, inquéritos policiais militares, procedimentos

administrativos instaurados pelos órgãos públicos e investigadores particulares. Esta

última  possibilidade  é  aceita  na  jurisprudência,  desde  que  sejam  respeitadas  as

garantias constitucionais e não sejam utilizadas provas ilícitas.

A  polícia  judiciária  é  um  componente-chave  da  política  criminal,  pois  sua

capacidade de atuação é determinante para a eficácia do sistema de justiça criminal.

A atuação consistente da polícia judiciária é indispensável ao efeito dissuasório da

legislação penal,  sob a  premissa de que elevados índices  de  impunidade  podem

aumentar a descrença quanto à política criminal e incentivar as práticas delituosas.

Nesse sentido, as carências e precariedades hoje encontradas no funcionamento

da PCMG urgem serem resolvidas,  uma vez que o combate à criminalidade pelo

Sistema de Justiça Criminal  - composto pela Polícia Militar, Polícia Civil,  Ministério

Público,  Defensoria  Pública  e  Poder  Judiciário  - precisa  que  todos  os  seus  elos

funcionem  perfeitamente  e  em  harmonia.  Exemplo  dessas  disfunções  são  os

Plantões  Regionalizados  da  Polícia  Civil,  os  quais,  além  de  desguarnecer  vários

municípios  de  efetivos  da  corporação,  causam  transtornos  para  a  própria  polícia

ostensiva. Em determinadas cidades, algumas com até 30 mil habitantes, quando há

ocorrência de flagrante delito em caso de prisão, a viatura da Polícia Militar desloca-

se com todo o efetivo para uma delegacia onde o plantão está disponível. Em alguns

municípios, a delegacia funciona somente até às 18 horas. Esses deslocamentos da

Polícia Militar ocorrem em todo o Estado, com até 400km de distância entre a ida e a

volta.

A proposição em estudo, se aprovada, substituirá a atual legislação estatutária da

Polícia Civil, conforme supracitado. A tramitação da proposta tem sido permeada por

acalorada discussão, e não poderia ser diferente,  visto que se pretende substituir
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legislação que remonta ao final da década de 1960, ou seja, estamos tratando da

primeira grande mudança legal de peso na polícia judiciária desde a Constituição de

1988. A questão se torna ainda mais complexa quando são consideradas as nuances

específicas das carreiras atuantes na corporação, bem como o desejo de aproveitar-

se a oportunidade para a correção de problemas históricos da Polícia Civil mineira.

Assim, estão em debate, além da proposição em sua configuração original, o texto

na forma do Substitutivo nº 1, proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, a

redação de substitutivo sugerida pela governador do Estado por meio da Mensagem

n° 453/2013, bem como a redação finalmente consolidada e proposta pela Comissão

de Administração Pública, na forma do Substitutivo nº 2. Esta última tem o mérito de

ter sido confeccionada com a participação do governo do Estado, bem como com o

acolhimento de sugestões encaminhadas por diversas categorias dos policiais civis

do Estado. O texto foi pautado pela busca de consensos, com concessões de todas

as partes.

A redação  do  Substitutivo  nº  2  é  produto  de  grande  esforço  desta  Casa  na

articulação  e  mediação  das  relações  entre  todas  as  lideranças  envolvidas  e

comprometidas com a modernização da polícia judiciária do Estado, de modo que,

dentro do possível, traz inúmeras inovações para a matéria.

Entre elas, destacamos a consolidação e o fortalecimento das carreiras da Polícia

Civil, a modernização de normas e regimes remuneratórios à luz da Constituição de

1988 e da Constituição do Estado, a garantia da autonomia funcional dos peritos e

médicos-legais  e  a  providencial  ampliação  do  número  de  cargos  em  todas  as

carreiras  da  Polícia  Civil.  Insta  informar  que  o  impacto  financeiro  e  orçamentário

decorrente das medidas previstas na proposição será analisado, oportunamente, pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Entretanto,  com  o  intuito  de  aperfeiçoar  o  Substitutivo  nº  2,  apresentamos  as

Emendas nºs 1 a 28, que têm como justificativas demarcar melhor as competências

da polícia judiciária, realçar a integração desta ao sistema de Defesa Social, garantir

a  observância  do  princípio  da  legalidade  na  edição  de  atos  administrativos  pela

PCMG e manter a vigência das regras disciplinares da Lei nº 5.406, de 16/12/69, até

a elaboração de novo regime disciplinar para a polícia judiciária do Estado.
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Sem dúvida, essas medidas serão fundamentais para a melhoria da qualidade dos

serviços prestados pela polícia judiciária  estadual,  razão pela qual  opinamos pela

aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração

Pública, com as emendas que apresentamos.

Conclusão

Ante  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  n°

23/2012 na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração Pública, com

as Emendas nºs 1 a 28, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso VI do art. 37 do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 37 - (…)

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas

e penalidades de competência do órgão conforme estabelece o Código de Trânsito

Brasileiro;”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao caput do art. 38 do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 38 - A Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária tem por finalidade

planejar, coordenar e supervisionar a execução de investigação criminal, bem como o

exercício das funções de polícia judiciária, competindo-lhe:”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art.  40 do Substitutivo nº  2 a expressão “exceto as militares”,

após o termo “natureza”.

EMENDA Nº 4

Suprima-se o inciso II do art. 2º do Substitutivo nº 2.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se ao art. 3º do Substitutivo nº 2 o seguinte inciso VIII:

“Art. 3º - (…)

VIII - integração com órgãos de segurança pública do Sistema de Defesa Social.”.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se ao inciso III do art. 46 do Substitutivo nº 2 a expressão “observadas

as  limitações  da  Constituição  Federal  e  da  legislação  aplicável”,  após  o  termo
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“apresentação”.

EMENDA Nº 7

Substitua-se a expressão “nos termos de regulamento” pela expressão “nos termos

da lei” no art. 48, inciso III, e no art. 49, incisos II, IV, V e XIV, do Substitutivo nº 2.

EMENDA Nº 8

Substitua-se  no  art.  93,  parágrafo  único,  do  Substitutivo  nº  2  a  expressão  “o

regulamento” pela expressão “decreto do governador”.

EMENDA Nº 9

Substitua-se  no  art.  95,  §  8º,  do  Substitutivo  nº  2  a  expressão  “na  forma  de

regulamento” pela expressão “na forma de decreto do governador”.

EMENDA Nº 10

Substitua-se  no  caput do  art.  101  do  Substitutivo  nº  2  a  expressão  “em

regulamento” pela expressão “na forma de decreto do governador”.

EMENDA Nº 11

Substitua-se  no  art.  53  do  Substitutivo  nº  2  a  expressão  “de  concluída”  pela

expressão “da abertura da”.

EMENDA Nº 12

Substitua-se no art. 65 do Substitutivo nº 2 a expressão “trinta dias” pela expressão

“noventa dias”.

EMENDA Nº 13

Substitua-se no art.  79, §2º,  do Substitutivo nº 2 o termo “requisitar”  pelo termo

“solicitar”.

EMENDA Nº 14

Dê-se ao art. 108 do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art.  108  - O policial  civil,  bacharel  em direito,  que tiver  sido designado para  a

função de Delegado Especial de Polícia, a ser identificado em decreto, tem direito à

percepção de vantagem pessoal equivalente à diferença entre o vencimento básico

do cargo de delegado de polícia de nível I e o vencimento básico do cargo efetivo

ocupado pelo designado, acrescido dos adicionais por tempo de serviço, mesmo que

se encontre aposentado na data de publicação desta lei complementar, desde que

tenha percebido a referida diferença antes de sua passagem para a inatividade.”.
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EMENDA Nº 15

Acrescente-se  ao  inciso  XVIII  do  art.  16  do  Substitutivo  nº  2  a expressão  “nos

limites de sua competência”, após o termo “social”.

EMENDA Nº 16

Acrescente-se ao inciso X do art. 22 do Substitutivo nº 2 a expressão “observando o

fiel cumprimento da lei”, após o termo “PCMG”.

EMENDA Nº 17

Suprima-se,  no  inciso  II.1  do  Anexo  II  do  Substitutivo  nº  2,  a  expressão  “com

exclusividade”.

EMENDA Nº 18

Suprima-se o inciso II do art. 23 do Substitutivo nº 2.

EMENDA Nº 19

Substitua-se, no § 2º do art.  33 do Substitutivo nº 2, o termo “2/3” por “maioria

simples”.

EMENDA Nº 20

Substitua-se,  no  §  3º  do  art.  36  do  Substitutivo  nº  2,  a  expressão  “Conselho

Superior da Polícia Civil” pela expressão “chefe da Polícia Civil”.

EMENDA Nº 21

Acrescente-se  ao  final  do  inciso  II  do  art.  52  do  Substitutivo  nº  2  a  expressão

“observado o interesse da administração”.

EMENDA Nº 22

Dê-se ao art. 115 do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 115 - Ficam revogados:

I  - os arts. 1º a 74, 76 a 102, 104 a 141, e 206 a 221 da Lei nº 5.406, de 16 de

dezembro de 1969;

II  - os arts. 1° a 3°, 5° a 10, 12 a 20-F, 30, 37, 38, 42, e os Anexos I e IV da Lei

Complementar n° 84, de 25 de julho de 2005;

III - os arts. 1° a 6°, 12 a 15, e os Anexos I e II da Lei Complementar n° 113, de 29

de junho de 2010;

IV - a Lei Complementar n° 98, de 6 de agosto de 2007.”.
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EMENDA Nº 23

Dê-se ao inciso IV do art. 22 do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 22 - (...)

IV  - promover a movimentação de servidores, proporcionando equilíbrio entre os

órgãos e unidades da PCMG, observado o quadro de distribuição de pessoal, ouvido

o  superintendente  de  Polícia  Técnico-Científica  nos  casos  de  movimentação  de

peritos criminais e médicos legistas;”.

EMENDA Nº 24

Acrescente-se o inciso XIII ao art. 24 do Substitutivo nº 2:

“Art. 24 - (…)

XIII - superintendente adjunto de Polícia Técnico-Científica.”.”

EMENDA Nº 25

Dê-se a seguinte redação ao inciso V ao art. 38 do Substitutivo nº 2:

“Art. 38 - (…)

V  - remover  Investigadores  de  Polícia  e  Escrivães  de  Polícia,  nos  limites  de

determinado Departamento de Polícia Civil, bem como propor ao Chefe da PCMG a

remoção  de  servidores  entre  Departamentos  de  Polícia  Civil,ouvido  o

Superintendente  de  Polícia  Técnico-Científica  nos  casos  de  remoção  de  peritos

criminais e médicos legistas;”.

EMENDA Nº 26

Dê-se a seguinte redação ao inciso V ao art. 39 do Substitutivo nº 2:

“Art. 39 - (…)

V - realizar a gestão de bancos de dados e sistemas automatizados em operação

na PCMG, sem prejuízo das atribuições da Polícia Técnico-Científica.”.

EMENDA Nº 27

Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 41 do Substitutivo nº 2:

“Art. 41 - (...)

§  2°  - Os peritos  criminais  e os  médicos-legistas  lotados  nas Seções Técnicas

Regionais de Criminalística, nos Postos de Perícias Integradas e nos Postos Médico-

Legais  estão  subordinados  administrativamente  à  Superintendência  de  Polícia

Técnico-Científica.”.
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EMENDA Nº 28

Dê-se a seguinte redação ao art. 34 do Substitutivo nº 2:

“Art.  34  - A competência  da  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil,  para  fins  de

atividade correicional, poderá ser delegada aos titulares dos órgãos e unidades da

PCMG e aos Delegados de Polícia.

Parágrafo único: No caso da apuração envolver médico-legista ou perito criminal, a

delegação  a  que  se  refere  o  “caput”  somente  poderá  ser  conferida  ao  titular  da

Superintendência de Polícia Técnico-Científica.”.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Leonardo Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.041/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto em epígrafe visa assegurar às

farmácias e drogarias o direito  de manter ao alcance dos usuários  medicamentos

isentos de prescrição médica.

A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do

Consumidor.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em pauta estabelece que fica assegurado às farmácias e drogarias  o

direito de organizar em área de circulação comum, expostos em autosserviço e ao

alcance direto do consumidor, os medicamentos isentos de prescrição médica, tais

como analgésicos, antitérmicos, complementos vitamínicos e antiácidos.

Segundo  o  autor,  a  facilidade  de  exposição  permitirá  ao  consumidor  comparar

preços, ler as instruções impressas nas embalagens, pegar o produto e levá-lo ao

caixa de forma ágil, sem a interferência de balconista. Caso o consumidor queira mais
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informações,  poderá  pedi-las  ao  farmacêutico  de  plantão.  Ressalte-se  que  essa

prática  é  utilizada  no  mundo  inteiro,  sem  que  seja  considerada  incentivo  à

automedicação.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a nossa Carta Magna 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.

Ressaltou também que a Assembleia Legislativa encontra-se habilitada para dispor

sobre a matéria, nos termos do disposto no art. 61, XVIII, da Constituição do Estado.

Além disso, com a finalidade de aprimorar a redação, apresentou a Emenda nº 1, que

acolhemos.

No âmbito de competência da nossa comissão, entendemos que a proposição é

meritória. Sustentamos a nossa opinião com a mesma justificação apresentada pelo

autor, amplamente detalhada na peça opinativa.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.041/2012  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Fred Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.496/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe dispõe sobre a

proibição de cobrança da taxa de visita técnica ao consumidor para elaboração de

orçamento no âmbito do Estado.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à proposição o

Projeto de Lei nº 4.197/2013, por guardar identidade ou semelhança com o projeto

em tela.

A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela estabelece que fica proibida a cobrança da taxa de visita técnica

ao  consumidor  pelas  empresas  prestadoras  de  serviços  ou  por  profissionais

autônomos para elaboração de orçamento visando prestação de serviço, cabendo à

Coordenadoria  Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  - Procon-MG  -

fiscalizar o cumprimento da lei.

Segundo  o  autor,  a  proposição  pretende  inibir  os  abusos  que  vêm  sendo

perpetuados contra os consumidores no que diz repeito à solicitação para prestação

de serviço técnico. Ele ressalta que o Código de Defesa do Consumidor  - CDC  -

prescreve que é vedado ao fornecedor executar serviços sem prévia elaboração de

orçamento e autorização expressa do consumidor e que o fornecedor de serviço será

obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão

de  obra,  dos  materiais  e  equipamentos  a  serem  empregados,  as  condições  de

pagamento, bem como as datas de inicio e término dos serviços. Ademais, elaborado

o orçamento, o prestador de serviços deve garantir sua validade durante 10 dias, e,

se aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes. Por fim, estabelece

o CDC que, se o prestador de serviço esquecer algum detalhe, não computar algum

custo, deverá arcar com o respectivo ônus, visto que o orçamento não poderá ser

alterado. Destarte, o autor conclui que, não ocorrendo prestação de serviço, não se

pode cobrar por uma visita ou elaboração de orçamento.

Nesse sentido,  a proposição pretende suprir  lacunas sobre o tema,  munindo os

consumidores de instrumento normativo eficaz, de modo a preservar a liberdade da

obtenção do orçamento e impedir  situações como as atualmente praticadas pelas

prestadoras de serviços, que impedem o livre exercício de escolha do cliente.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que o Estado pode intervir e criar

regras protetivas do consumidor, ainda que da sua interferência decorra ônus para o

particular.  Tais  regras  não  constituem  atuação  indevida  do  Estado  na  atividade
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econômica, desde que haja uma justificativa racional, o que, segundo a comissão,

não  ocorreu  no  caso  do  projeto  em  tela,  visto  que  o  fornecedor,  para  elaborar

determinados  orçamentos,  tem custos  que deveriam ser  suportados por  quem os

solicita.

A solução para a questão estaria em uma proposta, baseada na transparência nas

relações de consumo, de tornar obrigatório informar ao consumidor que esses pré-

serviços já serão cobrados e estipular um valor para eles, sob pena de se presumi-los

gratuitos. Dessa forma, diante da colisão entre os princípios da livre iniciativa e de

defesa  do  consumidor,  essa  solução  foi  consubstanciada  pela  comissão  no

Substitutivo nº 1, que apresentou.

No âmbito de competência da nossa comissão, entendemos que a proposição é

meritória. Concordamos com o autor que o projeto inibe os abusos que vêm sendo

perpetuados contra os consumidores no que diz repeito à solicitação para prestação

de serviço técnico. Além disso, entendemos que a solução proposta pela comissão

que nos antecedeu, por meio do Substitutivo nº 1, concilia os valores da livre iniciativa

e da defesa do consumidor, resolvendo plenamente a questão.

Finalmente, em relação ao projeto anexado, manifestamos, nos termos da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/6/2003,  do  Regimento  Interno,  idêntico

entendimento, por apresentar o mesmo teor da proposição em tela.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.496/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Fred Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.791/2013

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe

sobre a liberação dos consumidores para utilizarem a rede de assistência técnica

autorizada ou credenciada no âmbito do Estado”.
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A proposição  foi  encaminhada  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  comento  determina  que  os  fabricantes,  importadores  e

comerciantes de produtos eletrodomésticos, eletroportáteis e eletrônicos que prestam

assistência técnica de seus produtos ou de terceiros ficarão proibidos, no âmbito do

Estado, de obrigar o consumidor a utilizar a rede de assistência técnica autorizada ou

credenciada por eles imposta, seja no período de garantia legal do produto ou em

qualquer período de assistência.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informou que cabe

à União a edição de normas gerais sobre a matéria e aos estados a competência

legislativa  suplementar.  Embora  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  - CDC  -

estabeleça regras sobre a garantia dos produtos comercializados, não há normas que

determinem a obrigatoriedade de informações sobre os locais prestadores de serviço

de assistência técnica, tampouco sobre sua área de atuação. Tais temas denotam

uma lacuna na legislação vigente que precisa ser solucionada pelo Estado, a fim de

que seja garantida ampla assistência técnica ao consumidor e sejam atendidos os

princípios basilares do CDC.

Por outro lado, tendo em vista o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 18 do CDC

para que o fornecedor solucione possíveis vícios dos seus produtos, a Comissão de

Constituição e Justiça entende que lei estadual não poderia prever proibição de que o

fornecedor estabeleça rede de assistência autorizada e exija que o consumidor faça

uso dessa rede para a solução dos problemas apresentados por seus produtos. Da

mesma  forma,  expõe  a  comissão,  a  livre  escolha  de  assistência  técnica  pelo

consumidor também extrapola os limites da proteção defendida pelo CDC, haja vista

que  a  responsabilidade  dos  fornecedores  é  solidária  e  o  consumidor  já  tem  a

faculdade  de  escolher  entre  buscar  a  assistência  técnica  autorizada  ou  deixar  o

produto no estabelecimento em que o adquiriu.
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Tendo em vista as considerações acima expendidas, a Comissão de Constituição e

Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou, e com o qual concordamos. Nesse substitutivo,

foram mantidas as determinações de obrigatoriedade de informação ao consumidor

sobre a localização dos postos de assistência técnica autorizada mais próximos de

sua residência, bem como a proibição de atuação da referida assistência por regiões,

garantindo ao consumidor buscar o posto que preferir, desde que esteja dentro da

rede autorizada no âmbito do Estado. Foram feitas, ainda, adequações de técnica

legislativa e outros aperfeiçoamentos no projeto.

No que se refere à competência desta Comissão, qual seja a análise do mérito da

proposição, há de se reconhecer que o projeto, bem como o substitutivo apresentado

pela comissão que nos antecedeu, reafirma o reconhecimento da vulnerabilidade do

consumidor na relação de consumo, estando de acordo com a obrigação que cabe ao

Estado, conforme determina o art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, de promover a

defesa do consumidor. Além disso, a matéria em pauta encontra respaldo na política

nacional de relações de consumo, que incube ao Estado, também, a promoção de

ações de regulação do mercado, intervindo quando houver distorções. Vislumbra-se,

ao mesmo tempo, a preocupação estatal no sentido de harmonizar os interesses dos

consumidores com os interesses dos fornecedores, com fundamento não apenas no

tratamento  entre  as  partes  envolvidas,  mas  também  na  adoção  de  inciativas  de

ordem prática.

Sendo assim, resta claro, com essa proposição e com as adequações promovidas

pela Comissão de Constituição e Justiça, o zelo na condução da política estatal, com

prioridade para a qualidade, a segurança, a durabilidade e a garantia dos produtos e

serviços oferecidos ao público consumidor.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.791/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Fred Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Leonídio Bouças.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.303/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 494/2013, 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 Papagaios o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no Diário  do Legislativo de 3/8/2013 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  4.303/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Papagaios o imóvel com área de 2.160m², situado no lugar denominado

Vila Nossa Senhora de Fátima, naquele Município, constituído pelos lotes nºs 7, 8, 9,

10, 11 e 12 da Quadra 18, e registrado sob o nº 26.625, a fls. 205 do Livro 3-Q-1, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

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

um complexo cultural e museu em memória de Bartolomeu Campos de Queirós.

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 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 4.303/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

André Quintão - Leonídio Bouças - Duilio de Castro.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 2013

ATAS

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/8/2013

Presidência dos Deputados João Leite e André Quintão

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

Correspondência: Mensagens nºs 514 a 519/2013 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 4.438 a 4.443/2013, respectivamente) do governador do Estado - Ofício - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.444  a

4.448/2013 - Requerimentos nºs 5.444 a 5.449/2013 - Comunicações: Comunicação

do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Interrupção  e  reabertura  dos  trabalhos

ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antonio Lerin - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Hélio Gomes - João Leite -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa

- Marques Abreu - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda.

Abertura

O  presidente  (deputado  João  Leite)  -  Às  14h15min,  a  lista  de  comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O  deputado  Hélio  Gomes,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da
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reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O  deputado  Sargento  Rodrigues,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 514/2013

- A Mensagem nº 514/2013 e o Projeto de Lei nº 4.438/2013 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 515/2013

- A Mensagem nº 515/2013 e o Projeto de Lei nº 4.439/2013 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 516/2013

- A Mensagem nº 516/2013 e o Projeto de Lei nº 4.440/2013 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 517/2013

- A Mensagem nº 517/2013 e o Projeto de Lei nº 4.441/2013 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 518/2013

- A Mensagem nº 518/2013 e o Projeto de Lei nº 4.442/2013 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 519/2013

- A Mensagem nº 519/2013 e o Projeto de Lei nº 4.443/2013 foram publicados na

edição anterior.

OFÍCIO

Da Sra. Vanessa Grazziotin, senadora e presidente da Comissão Mista Permanente

sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional,  convidando para  o seminário

nacional  de  legisladores  Clima  em  Debate  -  Conferência  de  Legisladores  sobre

Mudança  Climática  e  solicitando  a  indicação  de  membros  desta  Casa  para

participarem do evento.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.444/2013

Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência Social Evangélica Valdomiro

Peres - Fasevp -, com sede no Município de Brasilândia de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  de  Assistência  Social

Evangélica Valdomiro Peres - Fasevp -,  com sede no Município de Brasilândia de

Minas.

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

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2013.

Leonídio Bouças

Justificação:  A  Fundação  de  Assistência  Social  Evangélica  Valdomiro  Peres  -

Fasevp - é uma sociedade civil, de caráter filantrópico, comprometida com integração

dos moradores do Município de Brasilândia de Minas.

Conforme reza o estatuto  da entidade,  ela é composta  por  número ilimitado de

associados. Ademais, o art. 5º do referido estatuto estabelece que as atividades de

diretores,  conselheiros  e  associados  são  inteiramente  gratuitas,  vedado  o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Devidamente  registrada no Cartório  Paulo Afonso Dias  Silveira,  da Comarca de

João Pinheiro-MG, Registro nº Av-18, Livro A-1, desde 19/7/2005, a entidade está em

funcionamento desde seu registro, cumprindo suas finalidades estatutárias.

Diante do exposto e verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento de utilidade pública da instituição em análise, espera-se a aprovação

dos nobres pares à presente 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 4.445/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Agricultores de Serrote,

com sede no Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e

Agricultores de Serrote, com sede no Município de Lambari.

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

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2013.

Carlos Mosconi

Justificação: A Associação dos Moradores e Agricultores de Serrote, fundada em

26/1/2011, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo

indeterminado de duração, com sede e foro no Município de Lambari.

Essa  entidade  tem  como  objetivos  promover  o  desenvolvimento  integrado  da

comunidade  através  da  realização  de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou

obtidos  por  doação  ou  empréstimos,  representar  a  comunidade  junto  a  órgãos

públicos e privados no atendimento de suas reivindicações e propiciar a integração de

seus associados e dependentes em atividades econômicas, culturais e desportivas.

Além disso, busca conscientizar a comunidade sobre suas potencialidades, levando-a

a responder  aos próprios  anseios,  promover  a proteção da saúde,  da  família,  da

maternidade, da infância e da velhice, combater a fome e a pobreza e propiciar a

integração  de  seus  assistidos  no  mercado  de  trabalho.  Constam  ainda  de  seus

objetivos a reabilitação das pessoas com deficiência, a divulgação da cultura e do

esporte e a capacitação de seus associados para a agricultura e a proteção do meio

ambiente.

Vale  ressaltar  que  a  referida  associação  já  possui  o  título  de  utilidade  pública

municipal, concedido pela Prefeitura Municipal de Lambari em 21/6/2012.

- 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 4.446/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Valorização e Apoio aos Menores de

Piumhi - Avamep.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Valorização e Apoio

aos Menores de Piumhi - Avamep -, com sede no Município de Piumhi.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2013.

Marques Abreu

Justificação: A Associação de Valorização e Apoio aos Menores de Piumhi - Avamep

-, iniciada em julho de 2010, tem o objetivo de incentivar, criar e promover ações que

têm por finalidade a valorização e a assistência a menores, na faixa etária de 14 a 16

anos,  priorizando  aqueles  oriundos  de  famílias  mais  carentes,  na  busca  de  seu

desenvolvimento físico, intelectual, moral e ético.

Essa assistência pessoal, escolar, cultural, familiar, profissional e social, além de

contribuir  para  uma melhora  na  qualidade de vida,  promove a  inclusão social  de

jovens que vivem em áreas de vulnerabilidade.

- 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 4.447/2013

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio a Portadores de Câncer, 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 de Apoio a Portadores de

Câncer, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2013.

Luzia Ferreira

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo  declarar  de  utilidade pública  o

Centro de Apoio a Portadores de Câncer, com sede no Município de Belo Horizonte.

O  Centro  de  Apoio  a  Portadores  de  Câncer  é  uma  entidade  social  sem  fins

lucrativos, com duração por tempo indeterminado, que não remunera seus diretores.

A referida  entidade  tem  por  finalidade  prestar  serviços  sociais  a  portadores  de

câncer  e  a  seus  familiares,  bem  como  criar  e  implementar  projetos  de

autossustentabilidade.

Considerando a missão e os objetivos do Centro de Apoio a Portadores de Câncer,
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solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.448/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Templo  de  Gavã  do  Amanhecer,  com  sede  no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Templo de Gavã do Amanhecer, com

sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2013.

Carlos Pimenta

Justificação: O Templo de Gavã do Amanhecer, com sede em Montes Claros, é uma

entidade religiosa, apolítica, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prática e o

desenvolvimento do mediunismo cristão e a prestação de assistência social.

A  instituição  não  faz  qualquer  distinção  de  raça,  nacionalidade,  cor,  sexo  e

condições sociais e tem prazo indeterminado de duração.

Fundada em 11 de março de 1984, encontra-se em pleno e regular funcionamento,

cumprindo  suas  finalidades  estatutárias  e  sociais.  Todos  os  seus  diretores  são

pessoas  idôneas  e  com  moradia  fixa  na  cidade,  conforme atesta  o  delegado  de

polícia Jurandir Rodrigues César Filho.

Nenhuma remuneração ou vantagem pecuniária  ou  de  qualquer  natureza  serão

atribuídas  aos  membros  da  diretoria,  do  conselho  fiscal  ou  qualquer  outro

componente da entidade, ficando certo que esta não distribuirá lucros ou dividendos a

qualquer pessoa, seja física ou jurídica, dentro ou fora do País.

Em caso de dissolução da entidade,  seu patrimônio será destinado a instituição

congênere.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, atendidos que se

acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  5.444/2013,  do  deputado  Vanderlei  Miranda,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Ministério das Relações Exteriores as notas taquigráficas de sua

fala na reunião ordinária do Plenário de 28/8/2013. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  5.445/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao DER-MG pedido de providências para a

agilização  do  processo  licitatório  do  trecho  rodoviário  que  ligará  Araçaí  a  Sete

Lagoas. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  5.446/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de informações sobre a possibilidade

de realização de concurso público para o cargo de agente de segurança penitenciário

ou de contratação temporária desses profissionais, com vistas a reforçar o Grupo de

Escolta Tática do Sistema Prisional.

Nº  5.447/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre a previsão

do lançamento de instrumento convocatório para contratação de médicos, assistentes

sociais, dentistas e assistentes jurídicos para prestar serviços no presídio de Timóteo.

Nº  5.448/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre a previsão

de reestruturação ou reforma do presídio de Timóteo.

Nº  5.449/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  a

possibilidade de se transformar a cadeia pública de Timóteo em unidade prisional

administrada pela Apac, bem como de se construir uma nova unidade prisional nesse

município. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Antônio Carlos

Arantes.
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Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe os trabalhos ordinários para destinar esta parte da reunião à realização do

ciclo de debates 10 Anos da Comissão de Participação Popular.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O  presidente  (deputado  André  Quintão)  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos

ordinários.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 30, às 9 e

14 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/8/2013

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Duarte  Bechir  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão.  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 obter esclarecimentos sobre a grave violação de direitos

humanos em desfavor do Cabo BM Cleomar Rodrigues de Oliveira e do Cabo BM

Udson  Eustáquio  dos  Santos,  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  do  presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,

encaminhando o relatório de sugestões para a agenda da ALMG 2013-2015; dos Srs.

Helber  Leite  Lopes,  assessor  do  gabinete  do  deputado  federal  Aelton  Freitas,

acusando o recebimento das notas taquigráficas da 32ª Reunião Extraordinária desta

comissão,  do  relatório  de  visita  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado  e  do

documento “O que você precisa saber sobre o Projeto Minas - Rio”; Cylton Brandão
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da Matta, chefe da Polícia Civil, acusando o recebimento de notas taquigráficas da 9ª

Reunião  Ordinária  desta  comissão;  Rafael  Murad  Brumana,  juiz  de  direito  da

Comarca  de  Carangola,  acusando  o  recebimento  das  notas  taquigráficas  da  32ª

Reunião Extraordinária desta comissão; dos 4 Cantos do Mundo e outras entidades

solicitando a esta comissão a realização de audiências públicas para tratar da revisão

do Código Florestal Mineiro; e de correspondência publicada no Diário do Legislativo,

em 24/8/2013: ofícios das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil;

Nívia Mônica da Silva, promotora de justiça; e dos Srs. Marcello Barros de Oliveira,

secretário  nacional  de  Segurança  Pública  (substituto);  Felipe  Faria  de  Oliveira,

coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos

Rios  Jequitinhonha e  Mucuri.  A presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir os Srs. Cel.  BM Cel. BM Matuzail  Martins da Cruz, corregedor,

representando o Cel. BM Sílvio Antonio de Oliveira Melo, comandante-geral do Corpo

de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais; Rodrigo Xavier da Silva, ouvidor de

polícia da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais;  Subten. PM Luiz Gonzaga

Ribeiro, coordenador da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, representando

o Cb. PM Marco Antônio Bahia Silva, presidente da Associação dos Praças Policiais e

Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra PM/BM; Cb. BM Cleomar Rodrigues de

Oliveira; Cb. BM Udson Eustáquio dos Santos, 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.  O

Presidente,  atendendo  a  pedido  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  remarca  esta

reunião para o dia 20/9/2013, às 9h30min, para ouvir esses convidados e o Cel. BM

Ivan Gamaliel  Pinto, chefe do Estado-Maior do Comando do Corpo de Bombeiros

Militar. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  dos  deputados  Durval  Ângelo  (11)  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  para  debater  as  inúmeras  violações  de  direitos  humanos
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decorrentes da atividade de mineração nas Serras da Moeda, da Gandarela e do

Curral;  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  as  inúmeras  violações  de

direitos humanos decorrentes da mineração na região de Alpinópolis; seja realizada

audiência pública no Município de Lajinha para debater a ocorrência de violações de

direitos humanos nesse município; seja realizada audiência pública para debater a

violação de direitos humanos e ameaças aos pescadores que denunciaram despejo

de  esgoto  no  Rio  São  Francisco,  no  Município  de  Três  Marias;  seja  realizada

audiência pública para debater o assassinato de Wayne do Carmo Braga, ocorrido em

8/1/2005, cuja autoria é imputada ao PM Ezequiel Pinheiro Ramos, assim como a

sensação de impunidade decorrente da morosidade das investigações e consequente

julgamento do caso; seja realizada visita às entidades de direitos humanos sediadas

no  Município  de  Pirapetinga  para  debater  a  promoção  daqueles  direitos;  seja

encaminhado à juíza federal da 9ª Vara de Justiça Federal da Seção Judiciária de

Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  que  seja  designada  data,

preferencialmente  ainda  no  ano  vigente,  para  o  julgamento  de  Antério  Mânica,

acusado de ser o mandante dos crimes conhecidos como "Chacina de Unaí"; seja

encaminhado  ao  promotor  de  justiça  da  Comarca  de  Manhuaçu  pedido  de

providências  para  que sejam  investigadas  as  condições  precárias  de  trabalho  do

Conselho Tutelar do Município de São João de Manhuaçu, que têm gerado violações

de direitos humanos de crianças e adolescentes nesse município; seja encaminhado

ao comandante-geral e ao corregedor-geral da Polícia Militar pedido de providências

para  que  seja  instaurado  processo  administrativo  contra  o  PM Ezequiel  Pinheiro

Ramos,  suposto  autor  do  assassinato  de  Wayne  do  Carmo  Braga,  ocorrido  em

8/1/2005, acompanhado das notas taquigráficas da 37ª Reunião Extraordinária desta

comissão,  em  que  foram  formuladas  denúncias  dos  familiares  da  vítima;  seja

encaminhado ao juiz titular e ao promotor de justiça do II Tribunal do Júri da Comarca

de Belo Horizonte pedido de providências para que seja avaliado o cabimento de

decretação de prisão preventiva do acusado PM Ezequiel Pinheiro Ramos, suposto

autor  do  assassinato  de  Wayne  do  Carmo  Braga,  ocorrido  em  8/1/2005,

acompanhado das notas taquigráficas da 37ª Reunião Extraordinária desta comissão;

seja encaminhada à Sra. Marlene Xavier e familiares manifestação de aplauso pela
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perseverança demonstrada na busca por justiça em razão do assassinato de seu

filho, Igor Leonardo Xavier, ocorrido em 29/3/2002, em Montes Claros; dos deputados

Durval  Ângelo,  Celinho do Sinttrocel  e Rogério Correia (9)  em que solicitam seja

encaminhado ao secretário  de Estado de Defesa Social  e  ao  procurador-geral  de

justiça pedido de providências para o cumprimento da sentença judicial do juízo da

Comarca de Timóteo,  que determinou que fosse observada a lotação máxima do

presídio desse município, que é de 80 detentos; seja encaminhada ao secretário de

Estado de Defesa Social cópia do documento elaborado pela Comissão de Direitos

Humanos da Câmara Municipal de Timóteo, que relata as irregularidades e problemas

enfrentados no presídio de Timóteo, e pedido de providências cabíveis para sanar tais

irregularidades; seja encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social pedido

de  providências  para  que  se  avalie  a  possibilidade  de  transformação  da  cadeia

pública  de  Timóteo  em  unidade  prisional  administrada  pela  Apac,  bem  como  a

construção  de  nova  unidade  prisional  nesse  município;  seja  encaminhado  ao

secretário de Estado de Defesa Social pedido de informações sobre a previsão de

restruturação  e/ou  reforma  do  presídio  de  Timóteo;  sejam  encaminhadas  ao

secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  as  notas  taquigráficas  da  36ª  Reunião

Extraordinária  desta  comissão,  com  pedido  de  providências  para  a  resolução  do

problema de superlotação da cadeia pública de Timóteo, e também sejam enviadas

essas notas taquigráficas à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de

Timóteo;  seja  encaminhado  ao secretário  de  Estado de Defesa Social  pedido  de

informações  sobre  a  previsão  do  lançamento  de  instrumento  convocatório  para

contratação de médicos, assistentes sociais, dentistas e assistentes jurídicos, para

prestar serviços no presídio de Timóteo; seja encaminhado ao governador do Estado

pedido de providências a fim de que avalie a possibilidade de realização de concurso

público para o cargo de agente de segurança penitenciário com vistas ao reforço do

grupo de escolta tática prisional - Getap - ou a contratação temporária, na forma do

disposto na Lei nº 18.185, de 2009, de agentes de segurança penitenciários; seja

encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para

que sejam apuradas denúncias de suposta falta de formação no curso de manuseio

de armas de fogo dos agentes de segurança penitenciários aprovados no concurso nº
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02/2007 e lotados no Ceresp de Ipatinga, no presídio de Timóteo e no presídio de

Coronel  Fabriciano;  sejam  encaminhadas  ao  governador  do  Estado  as  notas

taquigráficas  da  36ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  com  pedido  de

providências  para a resolução do problema de superlotação da cadeia pública de

Timóteo;  dos  deputados  Durval  Ângelo  e  Paulo  Lamac  em  que  solicitam  seja

realizado  debate  público  sobre  o  direito  à  moradia  enquanto  garantia  de  direitos

humanos, em especial das famílias de baixa renda; dos deputados Rogério Correia e

Adelmo Carneiro Leão em que solicitam seja realizada audiência pública para debater

a implantação do programa Mais Médicos do governo federal no Estado de Minas

Gerais, garantindo-se, assim, o direito humano fundamental e universal de acesso à

saúde e requerem seja convidada para participar do debate a Comissão de Saúde da

ALMG; dos deputados Durval Ângelo e Sargento Rodrigues (3) em que solicitam seja

realizada audiência pública para prosseguir o debate sobre a chacina de Felisburgo;

seja realizada audiência pública para prosseguir o debate sobre a chacina de Unaí;

sejam encaminhadas ao promotor e ao juiz do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte

manifestações  de  aplauso  pela  brilhante  atuação  e  agilidade  por  ocasião  do

julgamento do caso do bailarino Igor Xavier, assassinado em 29/3/2002; do deputado

Rogério Correia em que solicita seja realizada audiência pública no Município de São

José da Lapa, para debater os direitos humanos violados em virtude do aumento da

criminalidade  nesse  município  e  região.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2013

Durval Ângelo, presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 517/2013* **

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a  honra de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  que  seja  submetida  à

apreciação dessa egrégia Assembleia, projeto de lei  que extingue o Departamento
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Estadual de Telecomunicações - DETEL - e dá outras providências.

O projeto de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a

redução de custos  e a  racionalização da máquina pública  do  Poder  Executivo.  A

premência de redução de algumas despesas sinalizam para alternativa de extinção

do DETEL e a consequente transferência de suas competências para a Fundação TV

Minas - Cultural e Educativa - TV MINAS.

Ressalto  que  a  proposta  não  importará  em  redução  do  comprometimento  do

Governo do Estado com as políticas públicas específicas da área tampouco prejuízo

no alcance das metas e resultados pactuados com a população.

Assim,  visando  a  garantir  a  racionalização  da  modelagem  institucional  e  da

estrutura orgânica com vistas ao eficiente exercício das competências originárias das

mencionadas entidades, proponho, Senhor Presidente, o presente projeto de lei.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.441/2013

Extingue o Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL - e dá outras

providências.

Art.  1º  -  Fica extinta a autarquia Departamento Estadual  de Telecomunicações -

DETEL, criada pela Lei nº 10.827, de 23 de julho de 1992, transferindo-se as suas

competências para a Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV MINAS, a que

se refere a alínea “c” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro

de 2011.

Art.  2º  -  A Fundação  TV Minas  sucederá  o  DETEL nos  contratos,  convênios  e

demais  direitos  e  obrigações  que  ele  tenha  contraído  no  desempenho  de  suas

competências.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os arquivos, as

cargas  patrimoniais,  a  execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes celebrados pelo DETEL até a data da publicação desta lei,

desde  que  se  proceda,  quando  necessário,  as  adequações,  as  ratificações,  as

renovações ou ao apostilamento.
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Art. 3º - Em função do disposto no art. 1º, o art. 118 da Lei Delegada nº 180, de 20

de janeiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 118 - A Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV MINAS -, a que se

refere a alínea “c” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por

finalidade formular, executar e fiscalizar a política estadual de telecomunicações, bem

como promover, por meio da televisão e sem fins comerciais, a difusão de atividades

culturais, a promoção da cidadania e a integração do Estado, em consonância com as

diretrizes estabelecidas pela SEC, competindo-lhe:

I  -  executar,  direta  ou  indiretamente,  por  meio  de  contratos,  convênios  ou

instrumentos congêneres com instituições públicas ou privadas, a política estadual

estabelecida para a televisão cultural e educativa;

II - gerir o conteúdo da programação de televisão cultural e educativa, garantindo a

fiel observância das leis;

III - articular suas atividades com as de centros universitários estaduais, nacionais e

internacionais, com as dos setores administrativos do Estado e com as de segmentos

da  sociedade,  bem  como  manter  intercâmbio  com  outros  sistemas  de  televisão

educativa;

IV  -  difundir  as  políticas  cultural,  educativa,  econômica,  social,  esportiva  e

administrativa  desenvolvidas  por  órgãos  e  entidades  da  administração  pública

estadual e por segmentos sociais;

V  -  elaborar  e  executar  plano,  programa  e  projetos  referentes  à  repetição  e

retransmissão de sinais de televisão, comunicação de dados, telefonia e radiodifusão

sonora,  bem  como  os  referentes  às  comunicações  oficiais  e  centrais  de

comunicações privativas do Estado;

VI  -  promover  processo  de  licitação  para  aquisição,  arrendamento  mercantil,

locação  e  alienação  de  equipamentos  e  material  utilizado  em  telecomunicações,

destinado a órgão público da Administração direta;

VII  -  prestar  serviços  de  assessoria  em  engenharia  de  telecomunicações  aos

órgãos e entidades da Administração Pública, em todas as fases de execução de

programa de telecomunicações.”

Art.  4º  -  Ficam  extintos,  no  quadro  de  cargos  de  provimento  em  comissão  do
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DETEL, os seguintes cargos:

I - de Administração Superior, de que trata o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 175,

de 26 de janeiro de 2007:

a) um Diretor Geral;

b) um Vice-Diretor Geral;

c) dois Diretores.

II  -  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da  Administração  autárquica  e

fundacional do Poder Executivo - DAI, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175,

de 2007, consideradas as alterações efetuadas nos termos do art. 14 da referida Lei

Delegada:

a) dois DAI-3;

b) dois DAI-4;

c) quatorze DAI-10;

d) um DAI-11;

e) oito DAI-13;

f) dois DAI-17;

g) um DAI-19;

h) dois DAI-20.

Art.  5º  -  Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os seguintes cargos do

Grupo de Direção e Assessoramento da Administração autárquica e fundacional do

Poder Executivo -  DAI  -  e  gratificações temporárias estratégicas -  GTE, a que se

refere a Lei Delegada nº 175, de 2007, destinados ao ITER, observadas as alterações

efetuadas de acordo com o previsto no artigo 14 da referida Lei Delegada:

I - cargos do grupo de direção e assessoramento da administração autárquica e

fundacional do poder executivo:

a) três DAI-4;

b) dez DAI-10;

c) quatro DAI-13;

II - gratificações temporárias estratégicas:

a) seis GTEI-1;

b) três GTEI-2;
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c) uma GTEI-4.

Art.  6º  -  Fica  criado,  no  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  da

RURALMINAS, um cargo de Administração Superior, na forma do Anexo I desta lei.

Art.  7º  -  Os  cargos  e  gratificações  temporárias  estratégicas  criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 8º - Em função do disposto nos arts. 4º e 5º desta lei, o item V.33 do Anexo V

da Lei Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo II desta lei,

observadas as alterações efetuadas nos termos do art. 14 da referida Lei Delegada.

Art. 9º - As carreiras a que se referem os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1º da Lei nº

15.468, de 13 de janeiro de 2005, passam a compor o Grupo de Atividades da Cultura

de que trata a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005.

§ 1º - Os cargos das carreiras a que se referem o caput ficam lotados na Fundação

TV MINAS e serão extintos com a vacância.

§ 2º - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados no DETEL, na data de

publicação desta lei, ficam transferidos para o quadro de pessoal da Fundação TV

MINAS.

Art. 10 - Fica acrescentado ao inciso III do art. 3º da Lei nº 15.467, de 2005, as

seguintes alíneas “d”, “e” e “f”:

“Art. 3º - ........................................................................................................

III - ….............................................................................................................

d) Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;

e) Assistente Administrativo de Telecomunicações;

f) Gestor de Telecomunicações;

...................................................................................................................”

Art.  11 -  O art.  13 da Lei  nº  15.467,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  13  -  Não haverá  ingresso nas  carreiras  de Auxiliar  de  Cultura,  Auxiliar  de

Gestão Artística, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, Auxiliar Administrativo de

Telecomunicações,  Assistente  Administrativo  de  Telecomunicações  e  Gestor  de

Telecomunicações.”
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Art. 12 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, os itens I.1.7,

I.1.8 e I.1.9, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 13 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.467, de 2005, os itens II.1.7,

II.1.8 e II.1.9, na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 14 - O item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar na

forma do Anexo V desta lei.

Art. 15 - O título do item VIII.6 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro

de 2005, passa a ser: “VIII.6. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA FUNDAÇÃO

TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA”.

Art. 16 - Os bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do DETEL serão

revertidos ao patrimônio da Fundação TV Minas.

Art.  17  -  O  Poder  Executivo  poderá,  mediante  decreto,  transpor,  remanejar,

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na

lei orçamentária de 2014 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção e da

transferência de competências de que trata o art. 1º.

Art. 18 - Ficam revogados:

I - o Anexo XXXVII da Lei nº 10.623, de 16 de janeiro de 1992;

II - os arts. 23 a 32 da Lei nº 10.827, de 23 de julho de 1992;

III - a Lei nº 11.661, de 5 de dezembro de 1994;

IV - item V.4 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007;

V - a alínea “d”, do inciso VII, do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de

2011;

VI - a alínea “a” do inciso II do art. 159, os arts.165 e 166 da Lei Delegada nº 180,

de 20 de janeiro de 2011.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.

ANEXO I

(a que se refere o art. 6º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão, de Funções Gratificadas

Específicas e de Gratificações Temporárias Estratégicas Criadas e Extintas e sua
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Correlação

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

...........................................................................................................................

V.33 - Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas

V.33.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quadro de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado no

Diário do Legislativo, de 31.8.2013.

...........................................................................................................................”

ANEXO II

(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão, de Funções Gratificadas

Específicas e de Gratificações Temporárias Estratégicas Criadas e Extintas e sua

Correlação

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

......................................................................................................................

V.33.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI

* - O quadro com o quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo

de  Direção  e  Assessoramento  - DAI  foi   publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

31.8.2013.

Funções Gratificadas - FGI

* - O quadro com o quantitativo de Funções Gratificadas  - FGI foi  publicado no

Diário do Legislativo, de 31.8.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE

* - O quadro com o quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE foi

publicado no Diário do Legislativo, de 31.8.2013.

.....................................................................................................................”
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ANEXO III

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 e 45 da Lei nº

15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

I.1 - SEC, FAOP e TV Minas:

...........................................................................................................................

I.1.6 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Auxiliar  Administrativo  de  Telecomunicações  foi

publicada no Diário do Legislativo, de 31.8.2013.

I.1.7- Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A Estrutura da Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações foi

publicada no Diário do Legislativo, de 31.8.2013.

I.1.8 - Gestor de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A Estrutura da Carreira de Gestor de Telecomunicações foi publicada no Diário

do Legislativo, de 31.8.2013.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 13 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividade de Cultura

“II.1 - SEC, FAOP e TV Minas

....................................................................................................................

II.1.7 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Exercer tarefas auxiliares nas áreas de administração e engenharia de radiodifusão

e telecomunicações, bem como executar tarefas de apoio operacional nas áreas de

administração, serviços gerais e transportes.
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II.1.8 - Assistente Administrativo de Telecomunicações

Exercer atividades de apoio técnico-administrativo nas áreas de administração e

engenharia de radiodifusão e telecomunicação.

II.1.9 - Gestor de Telecomunicações

Exercer  atividades  de  gestão,  planejamento,  elaboração,  análise,  execução,

coordenação  e  controle  técnico  de  programas  e  projetos  de  engenharia  de

radiodifusão  e  telecomunicações,  bem como nas  áreas  de Administração,  Direito,

Ciências Contábeis e Econômicas e Comunicação.

..........................................................................................................................”

ANEXO V

(a que se refere o art. 14 da Lei nº de de 2013)

ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 48 da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição nº 49,

de 2001, e de Funções Públicas Não Efetivadas

III.1 - SEC, FAOP e TV Minas

* - O Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

nº 49, de 2001, e de Funções Públicas Não Efetivadas foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 31.8.2013.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

** - Republicado em virtude de incorreções havidas na edição anterior.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 470/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração  do  Convênio  ICMS  nº  40/2013,  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de

Política Fazendária - Confaz -, em 27 de maio de 2013.

Publicada no Diário do Legislativo em 4/7/2013, foi a proposição encaminhada a
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esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 40/2013 altera o Convênio ICMS nº 142/2011, que concede

isenção e suspensão do ICMS nas operações e prestações relacionadas com a Copa

das  Confederações  Fifa  2013  e  com  a  Copa  do  Mundo  Fifa  2014,  e  dá  outras

providências.

As alterações propostas, que tratam do documento de controle da movimentação

dos  bens  e  materiais  para  uso  ou  consumo  na  organização  e  realização  das

competições, incidem sobre a redação do caput e do § 1º da cláusula sexta-A do

Convênio ICMS nº 142/2011e acrescentam o § 4º à cláusula sétima.

A necessidade do estabelecimento de convênios no âmbito do Confaz decorre do

art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, que estabelece que cabe à lei

complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS serão concedidos

e revogados. A lei federal que regula a matéria é a Lei Complementar n° 24, de 7 de

janeiro de 1975,  que foi  recepcionada pelo  art.  34,  § 8°,  do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias - ADCT.

O encaminhamento a esta Casa da mensagem em estudo tem fundamento no § 5º

do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências. Segundo tal dispositivo, os convênios que

disponham sobre  concessão  de isenção ou outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou

financeiro, celebrados conforme legislação federal, serão submetidos, pela Secretaria

de Estado de Fazenda - SEF -, à apreciação da Assembleia Legislativa até o terceiro

dia  subsequente  ao  de sua publicação  no  Diário  Oficial  da  União.  A Assembleia

Legislativa,  por  sua vez,  deverá  ratificá-los  ou  rejeitá-los,  por  meio  de  resolução,

observado o disposto no art. 4º da Lei Complementar federal nº 24, de 1975.

Cabe observar que o art. 4º da referida lei federal estabelece que, no prazo de 15

dias  contados  da  publicação  dos  convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e

independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada

unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,
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considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  40/2013,  por  meio  do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … / ...

Ratifica  o  Convênio  nº  40/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 27 de maio de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 40/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 27 de maio de 2013, que altera o Convênio

ICMS nº 142/2011.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - Bosco, relator - Rômulo Viegas - João Vítor Xavier - Ulysses

Gomes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 487/2013

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 38, de 22 de maio de

2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no Diário do Legislativo de 3/8/2013, foi  a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18, de 2011.

Fundamentação

O ordenamento  jurídico  brasileiro  concede  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  a

faculdade de legislar  sobre o 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 - em especial a

Constituição da República de 1988 e a Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, por
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ela recepcionada - define os critérios para que alterações das regras referentes ao

ICMS  sejam  consideradas  válidas.  Em  especial,  tais  aspectos  são  disciplinados

geralmente na forma de convênios submetidos à avaliação do Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz -, que reúne representantes dos governos estaduais e

distrital. Em geral, as alterações referentes ao ICMS devem ser avaliadas e aceitas

por unanimidade pelo Confaz.

Assim,  foi  enviada  a  esta  Casa  Legislativa  a  Mensagem  nº  487/2013,  do

governador do Estado, que encaminha o Convênio ICMS nº 38/2013, que “dispõe

sobre  procedimentos  a  serem  observados  na  aplicação  da  tributação  pelo  ICMS

prevista na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, e autoriza a

remissão  de  crédito  tributário  na  hipótese  que  especifica”.  A citada  resolução  do

Senado Federal estabelece a alíquota do ICMS nas operações interestaduais com

bens e mercadorias importados do exterior, que será de 4%, exceto nos casos que

especifica.

No que se refere aos aspectos legais, o encaminhamento da mensagem se dá em

cumprimento da citada lei complementar e da Lei nº 6.763, de 1975, que determina

que a celebração de convênio será submetida a esta Assembleia Legislativa para

ratificação ou rejeição, nos termos que especifica.

Quanto  aos  aspectos  objetivos,  o  Convênio  nº  38/2013  estabelece  os

procedimentos a serem observados na aplicação das disposições da Resolução do

Senado Federal nº 13/2012. Cabe destacar que o convênio detalha as situações em

que será aplicada a alíquota do ICMS de 4%. Determina também a isenção dessa

alíquota  para  bens  e  mercadorias  sem  similares  nacionais  ou  produzidos  em

conformidade  com  os  chamados  processos  produtivos  básicos  e  ainda  para  gás

natural importado. Estabelece também as regras a serem observadas para o cálculo

do conteúdo de importação das mercadorias. O convênio também define modelo e

trâmite  referentes  à  Ficha  de  Conteúdo  de  Importação  -  FCI  -,  que  deverá  ser

preenchida  pelo  contribuinte  industrializador  que opere  com bens  ou mercadorias

importados. O convênio determina, por fim, que ficam os estados e o Distrito Federal

autorizados  a  remitir  os  créditos  tributários  constituídos  ou  não,  em  virtude  do

descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo Ajuste Sistema Nacional
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de Informações Econômicas e Fiscais - Sinief - nº 19, de 7 de novembro de 2012.

A celebração do convênio se deu em acordo com a legislação vigente e com a

anuência  do Estado de Minas Gerais,  por  meio de  sua  representação,  via  Poder

Executivo, no Confaz. Dessa forma, considerando a necessidade da manifestação da

Assembleia Legislativa quanto à matéria, é adequada a ratificação do convênio.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 38/2013 por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … /2013

Ratifica  o  Convênio  nº  38/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 22 de maio de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica ratificado o  Convênio  ICMS nº 38/2013,  celebrado pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 22 de maio de 2013, o qual dispõe

sobre  procedimentos  a  serem  observados  na  aplicação  da  tributação  pelo  ICMS

prevista na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, e autoriza a

remissão de crédito tributário na hipótese que especifica.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier, relator - Bosco - Ulysses Gomes - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 488/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em estudo encaminha para

apreciação o Convênio ICMS nº 51, de 8 de julho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no Diário do Legislativo de 3/8/2013, foi  a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18, de 2011.
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Fundamentação

A mensagem  em  análise  encaminha  para  apreciação  desta  Casa  Legislativa  o

Convênio ICMS nº 51,  de 8 de julho de 2013,  celebrado no âmbito do Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão colegiado de política fazendária que

reúne representantes dos estados e do Distrito Federal.

A Constituição da República de 1988 concede aos estados a faculdade de legislar

sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

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 e aprovados pelo citado Confaz.

Nesse  sentido,  foi  enviada  a  Mensagem  nº  488,  de  2013,  que  encaminha  o

Convênio  ICMS  nº  51/2013,  celebrado  no  âmbito  do  Confaz.  Segundo  o  Poder

Executivo, esse convênio altera o Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, o

qual,  por sua vez, 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,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o

semiárido brasileiro.

O Convênio ICMS nº 51/2013 altera a redação da cláusula primeira do Convênio

ICMS nº 54/2012, estendendo a sua vigência até 31 de agosto, exceto para o Estado

do Maranhão. Além disso inclui decreto estadual de Alagoas no rol de legislações

reconhecidas pelo convênio de 2012.

Quanto ao objetivo final da matéria, é importante ressaltar que tanto o convênio

original  quanto  o  convênio  modificativo  têm  por  motivação  minorar  os  efeitos

negativos causados por estiagem de longa duração que assola a região do semiárido

brasileiro,  especialmente do Nordeste do País. Cabe ressaltar  que o Convênio nº

54/2012  também  beneficiou  municípios  mineiros  afetados  pela  seca  ao  longo  de

2012.

No que é próprio da competência desta Casa Legislativa, apontamos que o envio,
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para  apreciação,  do  Convênio  ICMS  nº  51,  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 de Minas Gerais manifestou

concordância,  por  meio  de  sua  representação  no  Confaz  pelo  Poder  Executivo.

Dessa forma, considerando suas repercussões positivas para as  regiões atingidas

pela  estiagem  e,  ainda,  o  atendimento  às  disposições  legais  de  tramitação,  é

adequado que o Convênio ICMS nº 51/2013 seja ratificado.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 51, de 2013, por

meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ratifica  o  Convênio  nº  51/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 8 de julho de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica ratificado o  Convênio  ICMS nº 51/2013,  celebrado pelo  Conselho

Nacional  de  Política Fazendária  -  Confaz -,  em 8 de julho  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, 28 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - Rômulo Viegas, relator - Ulysses Gomes - João Vítor Xavier -

Bosco.
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PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 77/2013

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  473/2013,  publicada  em  3/8/2013  no Diário  do

Legislativo, o governador do Estado submeteu a esta Casa, nos termos da alínea “a”

do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome do auditor Gilberto Pinto

Monteiro Diniz para provimento do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais.

O nome indicado integra a lista tríplice encaminhada ao governador pela presidente

dessa corte, em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso XI, da Lei Complementar

nº 102, de 2008. A lista tríplice com os nomes dos auditores para provimento do cargo

de  conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  foi  aprovada  em  sessão

extraordinária do Pleno, realizada no dia 8 de maio de 2013.

O candidato é graduado em ciências contábeis pelo Instituto Cultural Newton Paiva

Ferreira e em direito pela Faculdade de Direito Milton Campos. Em 17 de julho de

1988, após aprovação em concurso público, tomou posse e entrou em exercício no

cargo efetivo de contador-inspetor do Tribunal de Contas do Estado. Em março de

2006,  foi  empossado  no  cargo  de  auditor  desse  Tribunal,  após  aprovação  em

concurso público de provas e títulos.

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.

O Sr. Gilberto Pinto Monteiro Diniz demonstrou amplo conhecimento sobre o órgão

para o qual foi indicado como conselheiro, respondendo com segurança, clareza e

objetividade às questões formuladas pelos deputados.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Gilberto  Pinto

Monteiro Diniz para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Inácio Franco, presidente - Duarte Bechir, relator - Ulysses Gomes - Romel Anízio.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.944/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado Duilio  de  Castro,  o  projeto de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Abrigo da Terceira

Idade Terra de Canaã, com sede no Município de Barroso.

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 3.944/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Abrigo da Terceira Idade Terra de Canaã, com sede no Município de

Barroso, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

a melhoria das condições de vida de idosos.

Com  esse  propósito,  a  instituição  ampara  pessoas  carentes  da  terceira  idade,

fornecendo-lhes  abrigo  e  alimentação;  presta  assistência  social  aos  menos

favorecidos; combate a pobreza; luta pela universalização do atendimento gratuito na

área da saúde;  defende os direitos  das pessoas com deficiência e das mulheres;

promove  valores  universais  como  ética,  paz,  cidadania,  direitos  humanos  e

democracia.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela mencionada instituição

com os idosos do Município de Barroso, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.944/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.044/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria  do  deputado  Tiago  Ulisses,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar  a

denominação de Modesto Duarte Bueno ao trecho da Rodovia MG-176 que liga os

Municípios de Luz e Bambuí.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 9/5/2013 e distribuída às

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

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

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

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

Na reunião de 28/5/2013, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que esta enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.044/2013 tem por escopo dar a denominação de Modesto

Duarte Bueno ao trecho da Rodovia MG-176 que liga os Municípios de Luz e Bambuí.

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

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

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

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

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

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competência residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
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atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe  salientar  que,  em  resposta  à  diligência  solicitada,  o  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais  - DER-MG  -, por meio da Nota

Técnica de 16/5/2013, informou que, em 27/3/2013, emitiu nota técnica referente ao

Projeto de Lei nº 3.743/2013, que dá diferente denominação ao trecho que o projeto

de lei em análise pretende denominar.

De  fato,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.743/2013  já  tramitou  nesta  Casa,  tendo  se

transformado  na  Lei  nº  20.754,  de  2013.  Em  seu  art.  1º,  essa  norma  dá  a

denominação de Rodovia Luiza Garcia de Carvalho ao trecho da Rodovia MG-176

que liga os Municípios de Luz e Bambuí.

Portanto, é importante ressaltar  que,  quando se trata de alterar denominação já

aprovada nesta Casa, considera-se a iniciativa inadequada, pois uma homenagem

pública  deve  ser  contínua,  perpetuando-se  ao  longo  do  tempo,  em  respeito  aos

homenageados e aos serviços prestados por  eles  à coletividade.  Esse caráter  de

perenidade deve ser desconsiderado somente com o aparecimento de fato novo que

desabone o homenageado, tornando o tributo inadequado, o que não corresponde ao

caso em tela.

Ademais,  a  simples  troca  de  denominação  banaliza  o  ato  do  Legislativo,

desacreditando as demais homenagens que venham a ser conferidas por esta Casa.

Conclusão

Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 4.044/2013.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Leonídio Bouças - Dalmo
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Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.144/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública a  Associação Beneficente Evangélica em Assistência

Social - Abeas -, com sede no Município de Patos 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 4.144/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Evangélica em Assistência Social - Abeas -, com sede no Município de

Patos de Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo a prestação de assistência social.

Com  esse  propósito,  a  instituição  acolhe  pessoas  em  situação  de  risco  e

vulnerabilidade,  por  migração,  ausência  de  residência  ou  em  trânsito  e  sem

condições  de  se  sustentar;  realiza  atividades  de  convivência  para  crianças,

adolescentes, jovens e idosos; promove serviços de prevenção da saúde da família,

da maternidade, da infância e da velhice; combate a fome e a pobreza; incentiva a

cultura, o esporte e o pluralismo cultural; zela pela proteção ao meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Abeas  com  o

segmento mais carente da população de Patos de Minas, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.144/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.



1362
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.267/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Construção Civil e Ecologia

da Serra Geral - Accesg -, com sede no Município de Porteirinha.

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 4.267/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária da Construção Civil e Ecologia da Serra Geral - Accesg -, com sede no

Município de Porteirinha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem  como escopo  contribuir  para  a  sustentabilidade  do  meio  ambiente  e  com  o

desenvolvimento daquele município, bem como promover o bem-estar social de seus

moradores.

Com esse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  participação popular  e  o  trabalho

associativo; fomenta a execução de obras na construção civil, em consonância com a

preservação  do  meio  ambiente;  presta  assistência  social  a  moradores  carentes;

promove orientação técnica e jurídica, qualificação e treinamento profissional; efetua

a aquisição conjunta de bens de consumo doméstico, insumos e utensílios; zela pela

proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; estimula a

proteção  do  meio  ambiente;  apoia  a  promoção  da  cultura,  dos  esportes  e  da

educação.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida instituição no

Município de Porteirinha, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.267/2013, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.275/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Serra da Mãe de

Deus, com sede no Município de Vermelho Novo.

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 4.275/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária da Serra da Mãe de Deus, com sede no Município de Vermelho Novo,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos direitos e interesses dos moradores da comunidade rural dos Viturinos.

Com esse propósito, a instituição identifica e analisa os problemas locais e busca

meios para solucioná-los; mobiliza a população para a melhor utilização dos recursos

disponíveis; zela pela proteção da família, da maternidade, da infância e da velhice,

oferecendo  cursos  informativos,  palestras  educativas,  medicinas  alternativas,

ensinamentos sobre higiene e apoio familiar; promove atividades sociais, culturais e

recreativas  para  consolidar  a  integração  comunitária;  incentiva  a  capacitação

profissional de seus assistidos para sua inserção no mercado de trabalho.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária  da  Serra  da  Mãe  de  Deus  no  Município  de  Vermelho  Novo,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.275/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.
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Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.278/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Shallom, com sede no

Município de Iapu.

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 4.278/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Shallom, com sede no Município de Iapu. Trata-se de pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo desenvolver ações voltadas

para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A instituição promove  o  desenvolvimento  educacional,  social  e  cultural  de  seus

assistidos; mantém creche, asilo e casa de recuperação e de abrigo temporário para

os  necessitados;  e  proporciona  assistência  médica,  hospitalar  e  odontológica  a

pessoas carentes.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.278/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.307/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Dilzon Melo,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
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utilidade pública a Associação de Moradores e Moradoras do Bairro Sion, com sede

no Município de João Monlevade.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  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 4.307/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores e Moradoras do Bairro Sion, com sede no Município de

João Monlevade.

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.  19,  que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 32, § 1º,  que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.307/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Leonídio  Bouças  -

Gustavo Perrella - Duilio de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.308/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria  do  deputado Dilzon Melo,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação do Centro Social do Bairro Boa Vista, com sede no

Município de João Monlevade.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  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 4.308/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Centro Social do Bairro Boa Vista, com sede no Município de João

Monlevade.

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,  que  as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  66,

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

entidade filantrópica.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.308/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão - Gustavo Perrella - Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.310/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  Ciência  e  Cultura  de  Nova  Lima,  com  sede  no

Município de Nova Lima.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  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 4.310/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Ciência e Cultura de Nova Lima, com sede no Município de Nova Lima.

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. 8º, § 1º, que, na

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

congênere sem fins lucrativos; e no art. 15, que as atividades de seus diretores e

conselheiros não serão remuneradas.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º do projeto, para adequar o nome da entidade ao que consta

no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.310/2013 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Ciência e Cultura, com

sede no Município de Nova Lima.”.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Gustavo

Perrella - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.315/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor VII - Consep

VII Ipatinga -, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.315/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor VII - Consep VII Ipatinga -, com

sede no Município de Ipatinga.

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. 103, 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
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objetivo  social  da  entidade dissolvida;  e,  no  art.  112,  que  as  atividades  de  seus

diretores e conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.315/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Gustavo

Perrella - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.332/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Jayro  Lessa,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Assistência Social Amor e Fé - Asafe -, com sede no

Município de Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  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 4.332/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Assistência  Social  Amor  e  Fé  -  Asafe  -,  com  sede  no  Município  de

Governador Valadares.

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.  29,  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.  33,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada como Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que

tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.332/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Gustavo

Perrella - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.338/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoão e Região, com sede no

Município de Curvelo.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  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 4.338/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Lagoão e Região, com sede no Município de Curvelo.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  33,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.338/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.761/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe “dispõe

sobre a identificação de uso obrigatório nos capacetes de motociclistas e respectivos

caronas”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do

Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  preliminar  da  proposição

quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,

fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

O projeto em exame visa a obrigar os condutores e os passageiros de motocicletas

a trazerem inscrita no capacete a placa do veículo, com o intuito de identificá-los.

Em primeiro lugar, ressalte-se que a matéria é de competência legislativa privativa
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da União, nos termos do inciso XI do art. 22 da Constituição da República, in verbis:

“Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XI - trânsito e transporte”.

A competência privativa da União significa que apenas ela pode legislar sobre a

matéria, salvo se delegar tal competência aos estados, por meio de lei complementar,

conforme dispõe o parágrafo único do art. 22 da Constituição da República.

No exercício de sua competência privativa, a União promulgou o Código de Trânsito

Brasileiro,  Lei  Federal  nº  9.503,  de  1997,  estabelecendo,  em seus arts.  54 e 55,

incisos I, II e III, as normas para circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores

nas vias.

Outrossim, conforme o art. 97 da referida lei, é reservado ao Conselho Nacional de

Trânsito - Contran - dispor sobre as características dos veículos, suas especificações

básicas, sua configuração e as condições essenciais para seu registro, licenciamento

e circulação.

Nesse passo, o Contran baixou a Resolução nº 203, de 29 de setembro de 2006,

que  disciplina  o  uso  de  capacete  para  condutor  e  passageiro  de  motocicleta,

motoneta,  ciclomotor,  triciclo  motorizados  e  quadriciclo  motorizado  e  dá  outras

providências.

Ressalte-se o que dispõem os arts. 1º e 2º da referida resolução:

“Art.  1º  -  É obrigatório,  para circular  nas vias  públicas,  o uso de capacete pelo

condutor  e  passageiro  de  motocicleta,  motoneta,  ciclomotor,  triciclo  motorizado  e

quadriciclo motorizado.

§  1º  -  O  capacete  tem  de  estar  devidamente  afixado  à  cabeça  pelo  conjunto

formado pela cinta jugular e engate, por debaixo do maxilar inferior.

§ 2º - O capacete tem de estar certificado por organismo acreditado pelo Instituto

Nacional  de  Metrologia,  Normalização e  Qualidade Industrial  -  Inmetro,  de acordo

com regulamento de avaliação da conformidade por ele aprovado.

Art.  2º  -  Para  fiscalização do cumprimento  desta  Resolução,  as  autoridades de

trânsito ou seus agentes devem observar a aposição, nas partes traseiras e laterais

do  capacete  de  dispositivo  refletivo  de  segurança  e  do  selo  de  identificação  de
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certificação  regulamentado  pelo  Inmetro,  ou  a  existência  de  etiqueta  interna,

comprovando a certificação do produto nos termos do § 2º do artigo 1º e do Anexo

desta Resolução”.

É importante destacar que, segundo o CTB, no âmbito estadual, a competência do

órgão de trânsito se restringe a “cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de

trânsito,  no  âmbito  das  respectivas  atribuições”,  devendo,  portanto,  observar  as

normas gerais estabelecidas.

Finalmente, ressaltamos que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca

do  tema  da  competência  legislativa  sobre  matéria  de  trânsito  consolidou-se  no

sentido da incompetência das unidades da Federação para legislar  sobre o tema,

conforme se verifica de reiteradas decisões, a seguir mencionadas: Adin 2.328, São

Paulo, relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 17/3/2004; Adin 2.374 - Espírito Santo,

relator  Min.  Gilmar  Mendes,  DJ  de 6/10/2004;  Adin  2.432,  Rio  Grande do Norte,

relator  Min.  Eros  Grau,  DJ  de  9/3/2005;  Adin  3.049,  Alagoas,  relator  Min.  Cezar

Peluso, DJ de 4/6/2007 e Adin 3.121, São Paulo, relator Min. Joaquim Barbosa , DJ

de 17/3/2011.

Em que pese, portanto, a relevância da iniciativa parlamentar, somos conduzidos a

apresentar a seguinte conclusão.

Conclusão

Concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de

Lei nº 1.761/2011.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.305/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Pompílio Canavez, o Projeto de Lei nº 2.305/2011 vincula a

tarifa social aplicada pela Copasa-MG aos beneficiários do Programa Bolsa Família.

Publicada no  Diário do Legislativo em 18/8/2011,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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O projeto foi baixado em diligência à Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa-MG.

Cumprida a diligência, compete a esta comissão pronunciar-se quanto aos aspectos

de juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  conforme o disposto  no  art.  188,

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

Fundamentação

O  projeto  em  exame estabelece  que  a  tarifa  social  concedida  aos  clientes  da

Copasa-MG  fica  vinculada  aos  beneficiários  do  Programa  Bolsa  Família.  Ainda

consoante  a  proposição,  a  tarifa  social  será  concedida  também  aos  agricultores

familiares que moram nos perímetros urbanos e periurbanos das cidades.

Para  os  efeitos  do  projeto,  considera-se  agricultor  familiar  urbano  aquele  cuja

propriedade se localize  no perímetro urbano e periurbano,  que nela resida e que

atenda ainda aos critérios definidos pelo art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 2006.

Cumpre dizer que a proposição foi baixada em diligência à Copasa-MG, que, por

meio de sua Superintendência para Assuntos de Regulação dos Serviços - SPRS -,

pronunciou-se de modo contrário à sua aprovação.

Sob  o  prisma jurídico-constitucional,  é  preciso  dizer  que  a  proteção à  saúde é

matéria que se insere na competência concorrente, cabendo, pois, à União a edição

de normas gerais que deverão ser suplementadas pelos estados membros, de modo

a adaptá-las às suas peculiaridades.

No exercício dessa competência, a União editou a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de

2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Interessa-nos

transcrever o disposto nos arts. 21 e 22 desse diploma legal, relativos à função de

regulação da atividade de saneamento básico:

“Art. 21 - O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:

I  - independência  decisória,  incluindo  autonomia  administrativa,  orçamentária  e

financeira da entidade reguladora;

II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Art. 22 - São objetivos da regulação:

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a

satisfação dos usuários;
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II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos

órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;

IV  - definir  tarifas  que assegurem tanto o equilíbrio  econômico e financeiro dos

contratos  como  a  modicidade  tarifária,  mediante  mecanismos  que  induzam  a

eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de

produtividade”.

À  vista  dos  dispositivos  transcritos,  resulta  claro  que  não é  dado  ao  legislador

estadual  editar  norma  estabelecendo  a  quem  deve  destinar-se  a  tarifa  social

concedida pela Copasa-MG, pois tal comando colidiria com a mencionada lei federal,

que assegura a independência decisória à agência reguladora do setor. Como visto,

há previsão expressa relativa à definição das tarifas cobradas, a cargo da agência

reguladora.

Faz-se oportuna também a transcrição do  caput e do § 2º  do art.  29 da Lei nº

14.445, vazados nos seguintes termos:

“Art.  29  - Os  serviços  públicos  de  saneamento  básico  terão  a  sustentabilidade

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela

cobrança dos serviços:

(…)

§ 2º - Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e

localidades  que  não  tenham  capacidade  de  pagamento  ou  escala  econômica

suficiente para cobrir o custo integral dos serviços”.

Os dispositivos mencionados demonstram a preocupação do legislador federal com

as  chamadas  tarifas  sociais,  sem  perder  de  vista  a  garantia  de  sustentabilidade

econômico-financeira dos serviços. Não é por outra razão que se outorgou à agência

reguladora  a  competência  para  a  definição  das  tarifas,  de  modo  a  assegurar  a

observância de critérios técnicos em um contexto de planejamento e gestão.  Não

cabe,  pois,  ao  legislador  estadual  editar  norma  em  sentido  divergente  da  norma

federal, que, como visto, deve ser observada em todo o território nacional.

No plano estadual, há que citar ainda a Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2003, que

cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento
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Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG. Nos termos dessa lei, a Arsae-MG

constitui  autarquia  especial  vinculada à Secretaria  de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana - Sedru. Conforme o disposto no parágrafo único do art. 1º

desse diploma normativo,  a natureza de autarquia especial  que lhe é conferida é

caracterizada pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial e pela

estabilidade parcial dos mandatos de seus dirigentes.

Já o art. 5º dessa norma estabelece que a Arsae-MG tem por finalidade fiscalizar e

orientar  a  prestação  dos  serviços  públicos  de  abastecimento  de  água  e  de

esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para

a sua regulação.

A propósito, outro não foi o posicionamento acolhido no parecer técnico da SPRS.

Nos termos desse informe técnico, ”a criação de uma lei específica que determine os

usuários a serem subsidiados gera conflitos entre a lei federal e a própria lei estadual,

em especial no que tange à competência técnica da Agência em definir e garantir a

sustentabilidade econômica da prestadora dos serviços”.

Ainda  segundo  o  referido  parecer  técnico,  a  sustentabilidade  econômica  da

prestação dos serviços é garantida exclusivamente com a cobrança de tarifas, que

cobrem os custos de operação, a manutenção da infraestrutura e os investimentos

destinados ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário.

Aduziu-se  ainda que a  tarifa  dessa concessionária  é  única  para todas  as suas

concessões, conforme o princípio do subsídio cruzado, mas diferenciada por usuário

(residencial,  comercial,  público  ou  industrial)  e  por  consumo,  de  modo  que  os

usuários que consomem maior quantidade subsidiam os de menor consumo.

Merece ainda transcrição integral a seguinte passagem do parecer técnico:

“Atualmente  a  Copasa  oferta  a  tarifa  social  a  aproximadamente  1.077.000  (um

milhão e setenta e sete mil) habitantes usuários dos serviços de abastecimento de

água,  bem  como  a  690.000  (seiscentos  e  noventa  mil)  habitantes  usuários  dos

serviços de esgotamento sanitário. Estes são integralmente subsidiados pelos demais

usuários da Copasa, que ainda arcam com os custos da geração de receita, via tarifa,

para  a  universalização dos  serviços de  saneamento  em todo o  Estado de Minas

Gerais. O Projeto de Lei nº 2.305/2011 implicará um aumento imediato de tarifa para
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todos os usuários que não são beneficiários da tarifa social.

O excesso de subvenção gera um risco, inclusive para os beneficiários da tarifa

social. Elevar sem estudo prévio o montante dos subsídios que já são dados aos mais

carentes  pode  gerar,  além  de  descontentamento,  um  profundo  desequilíbrio  do

sistema, podendo inclusive comprometer a política de subsídio cruzado, a qual é hoje

responsável por garantir a prestação de serviços de saneamento naqueles municípios

que são deficitários”.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 2.305/2011.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

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

Gustavo Perrella - André Quintão - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.686/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 2.686/2011 cria cadastro

estadual  dos  consumidores  de  produtos  agrotóxicos  no  Estado  e  dá  outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/11/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável para receber parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme  o  disposto  no  art.  188,

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

Fundamentação

O projeto em exame estabelece que os fornecedores de produtos agrotóxicos ficam

obrigados a criar e disponibilizar para consulta um cadastro central de consumidores

desses produtos, que deverá conter informações quanto ao cumprimento das normas

estabelecidas  na  Lei  nº  10.545,  de  13  de  dezembro  de  1991,  que  dispõe  sobre

produção, comercialização e uso de agrotóxico e afins e dá outras providências.
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Na hipótese de qualquer restrição quanto ao cumprimento das normas contidas na

referida legislação, o comprador inadimplente ficaria impedido de fazer nova compra

de qualquer produto agrotóxico.

O art. 2º do projeto determina que os revendedores de produtos agrotóxicos ficam

obrigados  a  informar  mensalmente,  até  o  dia  10  de  cada  mês  subsequente,  às

Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, de Saúde e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

a  quantidade  dos  diversos  produtos  agrotóxicos  adquiridos  e  comercializados,

nominando-os e qualificando-os, bem como a identificação dos compradores, sejam

eles consumidores finais ou não.

O  parágrafo  único  do  art.  2º  estabelece  que  os  revendedores  de  produtos

agrotóxicos ficam obrigados a instruir o comprador quanto ao manuseio e uso correto

dos  produtos  vendidos  e  a  disponibilizar  endereços  para  onde  encaminhar

acidentados em decorrência do uso e aplicação desses produtos.

Já o art. 3º determina que as pessoas jurídicas e pessoas físicas proprietárias de

aeronaves  que  prestem  serviço  de  pulverização  ou  lançamento  de  produtos

agrotóxicos no território do Estado “ficam obrigadas a capacitar os pilotos sobre a

toxicidade do produto que estiver sendo utilizado e sobre como impedir que o mesmo

seja lançado de forma que caia nos cursos d'água e represas e em distância inferior a

100m (cem metros) de suas margens”. Ante o descumprimento desse dispositivo, o

infrator teria cassado o registro que o habilita à prestação do serviço de aplicação de

produtos agrotóxicos, sem prejuízo de outras sanções legais.

Passemos à análise técnico-jurídica da matéria. É preciso dizer que a citada Lei nº

10.545  já  trata  de  maneira  minuciosa  da  produção,  comercialização  e  uso  de

agrotóxicos.  Tal  lei  dispõe  acerca  do  transporte  e  do  armazenamento  desses

produtos, bem como procede à definição legal do que são agrotóxicos e afins; exige

que esses produtos sejam cadastrados no órgão federal competente e nos órgãos

estaduais próprios e condiciona o pedido de registro a alvará municipal.

Nos termos da Lei nº 10.545, as pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços

na  aplicação  de  agrotóxicos  e  afins,  bem  como as  que  os  comercializem,  ficam

obrigadas  a  se  registrar  na  Secretaria  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e



1379
____________________________________________________________________________

Abastecimento ou na Secretaria de Estado da Saúde,  segundo a competência de

cada uma.

Há também a previsão legal de um rol de legitimados a requerer o cancelamento ou

a  impugnação  do  registro  no  cadastro  de  agrotóxico  por  razões  ambientais  e  de

saúde.

Disciplinou-se  ainda  a  aplicação  de  agrotóxico  por  meio  de  aeronaves,  a

responsabilização por destino indevido dado a embalagens e resíduos dos produtos e

por danos à saúde e ao meio ambiente.

Ressalte-se que há ainda a Lei nº 10.594, de 1992, que cria o Instituto Mineiro de

Agropecuária, regulamentada pelo Decreto nº 43.415, de 2003.

No plano federal, cumpre citar a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe

sobre  a  pesquisa,  a  experimentação,  a  produção,  a  embalagem  e  rotulagem,  o

transporte,  o  armazenamento,  a  comercialização,  a  propaganda  comercial,  a

utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus

componentes e afins, e dá outras providências.

Portanto, a matéria em pauta já recebeu minucioso tratamento normativo, razão

pela qual o projeto em exame não deveria visar à edição de uma nova lei autônoma,

mas, sim, a de uma lei modificativa da citada Lei Estadual nº 10.545, em consonância

com  o  espírito  de  consolidação  das  normas  jurídicas,  evitando-se  com  isso  uma

indesejável dispersão normativa.

É preciso dizer que União e Estados legislam concorrentemente sobre a matéria,

uma vez que se trata de tema atinente à proteção ao meio ambiente e à defesa da

saúde (art. 24, VI e XII).

De outra parte, ao confrontarmos todo esse conjunto normativo com o disposto no

art. 1º do projeto, é forçoso concluir pela impossibilidade de implementação prática

desse  dispositivo.  Com  efeito,  tal  preceito  institui  a  obrigatoriedade  de  os

fornecedores de produtos agrotóxicos criarem e disponibilizarem para consulta um

cadastro central de consumidores desses produtos, que deveria conter informações

quanto ao cumprimento das normas estabelecidas na citada Lei  nº 10.545.  Quais

seriam essas informações? Como os fornecedores de produtos agrotóxicos teriam
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acesso a elas? Como comprovar o descumprimento dessas normas? Como delegar

tal tarefa aos particulares? Ante a impossibilidade de se conferir operatividade prática

ao art. 1º, impõe-se a sua supressão.

Também o art. 3º não tem como prosperar. Trata-se, conforme visto, de dispositivo

que determina que as pessoas jurídicas e pessoas físicas proprietárias de aeronaves

que  prestem  serviço  de  pulverização  ou  lançamento  de  produtos  agrotóxicos  no

território  do  Estado “ficam obrigadas a  capacitar  os  pilotos  sobre  a  toxicidade do

produto que estiver sendo utilizado e sobre como impedir que o mesmo seja lançado

de forma que caia nos cursos d'água e represas e em distância inferior a 100m (cem

metros) de suas margens”. Ante o descumprimento desse dispositivo, o infrator teria

cassado o registro que o habilita à prestação do serviço de aplicação de produtos

agrotóxicos, sem prejuízo de outras sanções legais.  Objetiva-se, pois,  disciplinar a

aplicação de agrotóxicos por meio de aeronaves.

A propósito,  é  preciso  dizer  que  a  matéria  já  se  acha  disciplinada  por  normas

federais,  de  acatamento  obrigatório  em  todo  o  território  nacional.  Com  efeito,  o

Decreto nº 4.074, de 2002, que regulamenta a mencionada Lei nº 7.802, de 1989,

estabelece que as pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços de

aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins ficam obrigadas a comprovar

perante a fiscalização a existência de programa de treinamento de seus aplicadores

de agrotóxicos e afins.

No que tange especificamente à aviação agrícola,  tal  matéria é minuciosamente

disciplinada pela Instrução Normativa nº 2, de 8/1/2008, do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento. O art. 17 desse instrumento normativo estabelece que as

empresas de aviação agrícola que darão suporte técnico aos cursos das entidades de

ensino, com delegação de competência para ministrar cursos de coordenadores em

aviação agrícola e cursos de executores em aviação agrícola, deverão ser registradas

e estar  com suas obrigações  em dia com o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento.

A referida instrução normativa trata com detalhes da necessidade de habilitação

técnica  do  piloto  agrícola,  bem  como  estabelece  as  normas  técnicas  a  serem

observadas  para  a  pulverização  aérea,  no  que  concerne  à  distância  mínima  de
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povoações,  cidades,  vilas,  bairros,  mananciais  de  captação  de  água  para

abastecimento de população etc.

Ante  tais  considerações,  restariam apenas  o art.  2º  do  projeto  e  seu parágrafo

único,  os  quais,  embora juridicamente viáveis,  devem ser  reelaborados não como

disposições  constantes  de  lei  autônoma,  mas,  conforme  dito,  como  disposições

modificativas da Lei nº 10.545, em consonância com o espírito de consolidação das

leis, evitando-se, quanto possível, a edição de normas esparsas acerca do mesmo

assunto.  Com  vistas  a  tais  alterações  na  proposição,  formulamos  ao  final  deste

parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.686/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, que dispõe sobre produção,

comercialização e uso de agrotóxico e afins e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, fica acrescida do seguinte art.

8A.

“Art.  8A -  Ficam os revendedores de  produtos agrotóxicos obrigados a informar

mensalmente, até o dia 10 de cada mês subsequente, às Secretarias de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Saúde e de Agricultura, Pecuária

e  Abastecimento,  a  quantidade  dos  diversos  produtos  agrotóxicos  adquiridos  e

comercializados,  nominando-os  e  qualificando-os,  bem  como  a  identificação  dos

compradores, sejam eles consumidores finais ou não.

Parágrafo único - Ficam os revendedores de produtos agrotóxicos obrigados, no ato

da venda, a instruir  o comprador quanto ao manuseio e uso correto dos produtos

vendidos  e  a  disponibilizar  endereços  para  onde  encaminhar  acidentados  em

decorrência do uso e aplicação desses produtos.”.

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

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Gustavo Perrella - Duilio de



1382
____________________________________________________________________________

Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.489/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, a proposição em epígrafe “determina o livre

acesso dos idosos aos serviços de transporte público coletivo urbano e semiurbano

intermunicipal”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  12/10/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Por força de requerimento aprovado em 30/10/2012, a proposição foi baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop - e ao

Departamento Estadual de Estrada de Rodagem - DER-MG -, a fim de que esses

órgãos se manifestassem sobre o impacto decorrente da prioridade de embarque dos

idosos no transporte coletivo intermunicipal urbano e semiurbano e sobre a sintonia

da medida proposta com as políticas públicas voltadas para o transporte coletivo no

Estado.

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 assegura ao idoso prioridade de embarque no transporte

público coletivo urbano e semiurbano intermunicipal, exceto se se tratar de serviços

seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Essa

prioridade de embarque abrange o acesso pelas portas dianteiras  e traseiras  dos

veículos ao idoso maior de 65 anos, beneficiado pela gratuidade do transporte.

O  ordenamento  constitucional  vigente  assegura  ao  idoso  tratamento  especial,

conforme  se  depreende  do  disposto  no  art.  230  da  Constituição  da  República,

segundo o  qual  “a  família,  a  sociedade  e  o  Estado  têm  o  dever  de  amparar  as

pessoas  idosas,  assegurando  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  sua

dignidade  e  bem-estar  e  garantindo-lhes  o  direito  à  vida”.  Ademais,  garante  aos
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maiores de 65 anos a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

No que diz  respeito  à  competência  para  a  edição de normas  jurídicas  sobre  a

matéria, o art. 24 da Lei Maior, que trata especificamente da competência legislativa

concorrente  da  União,  dos  estados  e  do  Distrito  Federal,  não  menciona

explicitamente  a  proteção do  idoso,  embora  o  inciso  XV se  refira  à  proteção da

infância e da juventude. Todavia, valendo-se do método sistemático de interpretação,

o  qual  consiste  em  cotejar  disposições  que  tenham  pertinência  temática  para

descobrir o alcance e a finalidade da norma, chega-se à conclusão de que a proteção

do idoso está  implicitamente  prevista  no inciso  XV do art.  24  da  Constituição  da

República, cabendo à União a elaboração das normas gerais sobre a matéria,  as

quais vinculam os demais entes federativos.

Apesar  de  os  estados serem dotados de competência  concorrente  para legislar

sobre o assunto, dispõe o Texto Constitucional que é atribuição da União estabelecer

as normas gerais sobre a matéria. No propósito de conferir densidade normativa ao

caput do art. 230, a União editou a Lei nº 10.741, de 2003, diploma normativo de

caráter  nacional,  sendo,  pois,  de  observância  compulsória  em  todo  o  território

brasileiro. O art. 42 dessa lei assegura ao idoso prioridade no embarque no sistema

de  transporte  coletivo,  disposição  que  abarca  o  transporte  coletivo  municipal,

intermunicipal e interestadual. Ou seja, a norma federal já garante a prioridade de

acesso do idoso nesses transportes coletivo. Nesse ponto, portanto, o projeto em tela

em nada inova o ordenamento jurídico e não merece prosperar.

Quanto à gratuidade do transporte coletivo ao idoso,  é preciso ressaltar  que as

espécies de transporte, conforme interpretação do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas (Recurso de Apelação nº 1.0000.00.162855-1/000), se dividem em “municipal

(urbano e rural ou semiurbano), intermunicipal, interestadual e internacional, sendo

que  a  maior  abrangência  da  lei  quanto  à  gratuidade  do  transporte  urbano  e

semiurbano se deveu a seu caráter essencial e em benefício do interesse local, posto

aos idosos deve ser facilitado o exercício da cidadania, para exercer atos da vida

cotidiana  e  ao  menos  garantindo-lhes  o  passe  livre  dentro  da  circunscrição  do

município”. A garantia da gratuidade dos transportes coletivos urbanos e semiurbanos

se estendeu aos rurais no plano municipal, mas não ao transporte intermunicipal.
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É importante  destacar,  ainda,  que a concessão do livre acesso dos  idosos aos

serviços de transporte público coletivo urbano e semiurbano intermunicipal implicará

investimentos  ou  despesas  para  o  Estado,  os  quais  devem  estar  previamente

inseridos no respectivo orçamento. Isso porque o custeio financeiro da indenização

do  benefício  deveria  ser  responsabilidade  do  poder  concedente  da  prestação  de

serviço. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, no seu

art. 15, é taxativa ao considerar não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio

público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não atendam às

exigências  estabelecidas  no  art.  16  da  mesma  lei,  que  prevê  que  a  criação,  a

expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de

despesa  deverão  ser  acompanhados  de  estimativa  do  impacto  financeiro-

orçamentário tanto no exercício em que deverão entrar em vigor  quanto nos dois

exercícios subsequentes.

Por fim, cumpre mencionar a resposta da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras  Públicas  à  diligência  requerida  por  esta  Comissão.  Ela  manifesta-se

contrariamente à aprovação do projeto de lei em pauta, concluindo que a criação de

benefícios públicos, via isenção de tarifas no transporte coletivo intermunicipal para

idoso, exige a estimativa do impacto financeiro gerado, sob pena de ofensa à Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.489/2012.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Leonídio Bouças - André Quintão - Gustavo

Perrella - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.295/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 496/2013, 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 Cachoeira de Minas o imóvel que especifica.



1385
____________________________________________________________________________

A proposição foi  publicada no Diário  do Legislativo de 3/8/2013 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  4.295/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Cachoeira  de  Minas  o  imóvel  constituído  pela  área  de  10.038m²  e

respectiva benfeitoria, situado no Distrito de Itaim, no lugar denominado Brochados,

naquele município, registrado sob o nº 6.412, a fls. 214 do Livro 3-J, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Paraisópolis.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  destina  o  bem  ao  uso  da

comunidade rural de Brochados, para a realização de atividades de interesse social,

como reuniões e consultas médicas.

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.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  do  projeto,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º, com o
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objetivo de adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.295/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput  destina-se  ao  uso  da

comunidade rural de Brochados para realização de atividades de interesse social.”.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Gustavo Perrella - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.296/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 480/2013, 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 Dom Joaquim o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no Diário  do Legislativo de 3/8/2013 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  4.296/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Dom Joaquim o imóvel constituído pela área de 10.000m², situado no

Distrito de Gororós, naquele Município, registrado sob o nº 5.750, a fls. 141v/142 do

Livro 3-I,  no Cartório  de Registro de Imóveis  da Comarca de Conceição do Mato

Dentro.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser
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precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à instalação de

campo de futebol, o que possibilitará a prática de atividades esportivas e de lazer,

beneficiando a comunidade local.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

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 4.296/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.297/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 481/2013, 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 Pará de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no Diário  do Legislativo de 3/8/2013 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.297/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Pará de Minas o imóvel constituído pela área de 1.170m², situado na

Praça Galba Veloso, s/nº, nesse município, registrado sob o nº 22.664, a fls. 95 do

Livro 3-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

da Policlínica Nossa Senhora da Piedade.

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, o município não

houver  procedido  ao  registro  do  bem;  e  o  art.  4º  estabelece  que  o  donatário

encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento

que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido na autorização.

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 4.297/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.
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Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão - Duilio de Castro.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 29/8/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Antônio Carlos Arantes, em que notifica o falecimento do Sr. Ranieri

Peixoto Scarano, ocorrido em 22/8/2013, no Município de Ibiraci. (- Ciente. Oficie-se.)
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Hely Tarqüínio – 342 – 603 

Inácio Franco – 130 – 504 – 505 – 789 – 1024 
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Ivair Nogueira –  162 – 164 – 168 – 226 – 228 – 281 – 342 – 510 – 729 – 1033 –

1047 

Jayro Lessa – 135 – 281 – 342 – 566 – 1030 

João Leite – 184 – 185 – 186 – 187 – 239 – 248 – 292 – 297 – 298 – 514 – 714 –

1030 – 1065 – 1089 – 1094 

João Vítor Xavier – 1167 

José Henrique – 342 

Juarez Távora – 1030 

Juninho Araújo – 1030 – 1157 – 1160 – 1161 – 1162 

Lafayette de Andrada – 131 – 138 – 139 – 513 – 833 – 1030 – 1032 – 1151 

Leonardo Moreira – 125 – 456 – 1147 – 1148 – 1150 – 1152 – 1154 – 1155 – 1156 –

1157 

Leonídio Bouças – 729 – 1035 – 1039 – 1333 

Liza Prado – 162 – 164 – 165 – 166 – 167 – 227 – 287 – 290 – 292 – 293 – 351 –

727 – 730 – 731 – 732 – 855 – 1058 – 1156 

Luiz Henrique – 103 – 146 – 152 – 164

Luiz Humberto Carneiro – 506 
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Luzia Ferreira – 238 – 283 – 286 – 342 – 413 – 505 – 532 – 834 – 1030 – 1335 

Maria Tereza Lara – 174 – 182 – 342 – 727 – 789 – 841 – 932 

Mário Henrique Caixa – 168 – 342 – 934 – 941 

Marques Abreu – 342 – 706 – 842 – 1030 – 1335 

Neider Moreira – 619 – 620 – 621 – 622 – 623 – 693 – 789 – 1030 

Neilando Pimenta – 344 

Paulo Guedes – 342 – 515 – 727 – 831 – 832 – 1024 

Paulo Lamac – 161 – 342 – 530 – 727 

Pinduca Ferreira – 1030 

Pompílio Canavez – 129 – 342 – 726 – 1076 

Rogério Correia – 234 – 237 – 240 – 250 – 253 – 300 – 306 – 342 – 362 – 379 – 520

– 528 – 583 – 586 – 587 – 726 – 794 – 795 – 796 – 1074 – 1077 

Romel Anízio – 152 – 1030 – 1178 

Rômulo Veneroso – 1030 – 1149 

Rômulo Viegas – 117 – 119 – 120 – 121 – 128 – 210 – 232 – 275 – 294 – 297 – 298

– 299 – 314 – 342 – 840 – 1030 – 1059 – 1073 – 1159 – 1166 
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Rosângela Reis – 118 – 278 – 342 – 837 

Sargento Rodrigues – 132 – 140 – 141 – 147 – 150 – 166 – 168 – 228 – 281 – 306 –

313 – 342 – 346 – 347 – 348 – 351 – 534 – 571 – 573 – 576 – 577 – 586 – 588 – 712

– 718 – 727 – 789 – 1046 

Sávio Souza Cruz – 192 – 198 – 227 – 240 – 241 – 336 – 342 – 727 – 1030 – 1095 –

1180 – 1181 

Sebastião Costa – 165 – 836 – 855 

Tadeu Martins Leite - 727

Tenente Lúcio – 707 

Tiago Ulisses – 191 – 269 – 336 – 1034

Ulysses Gomes – 342 – 507 – 727 – 1089 

Vanderlei Miranda – 727 – 834 – 1163 – 1166 – 1168 – 1337 

Zé Maia – 720 – 721 – 722 – 843 – 1024 – 1094 

Comissão Conjunta – 898 

Comissão de Administração Pública – 640 – 733 – 740 – 744 – 1250 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 282 – 447 – 451 – 481 –

484 – 599 – 949 – 1049 – 1052 
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Comissão de Constituição e Justiça – 205 – 255 – 257 – 260 – 264 – 315 – 316 –

317 – 330 – 382 – 383 – 385 – 387 – 388 – 389 – 390 – 391 – 392 – 393 – 394 – 395

– 402 – 403 – 406 – 482 – 488 – 489 – 491 – 539 – 541 – 542 – 543 – 544 – 545 –

546 – 547 – 548 – 550 – 553 – 555 – 626 – 627 – 629 – 638 – 639 – 643 – 645 – 647

– 648 – 649 – 656 – 658 – 662 – 742 – 743 – 772 – 903 – 958 – 1329 – 1358 – 1364

– 1365 – 1366 – 1368 – 1369 – 1370 – 1371 – 1373 – 1377 – 1382 – 1384 – 1386 –

1387 

Comissão de Cultura – 899 – 961 – 962 

Comissão de  Defesa do Consumidor e do Contribuinte –  441 – 1323 – 1324 –

1326 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 734 

Comissão de Direitos Humanos – 166 – 169 – 170 – 171 – 173 – 193 – 448 – 451 –

600 – 905 – 913 – 915 – 1049 – 1050 – 1051 – 1052 – 1053 – 1054 – 1055 – 1056 –

1057 – 1058 – 1337 – 1338 

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia –172 – 202 – 444 – 537 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 453 – 535 – 610 – 615 – 636 – 637 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 318 – 322 – 325 – 327 –

333 – 408 – 443 – 630 – 633 – 634 – 642 – 650 – 667 – 746 – 749 – 751 – 751 – 764

– 765 – 767 – 768 – 788 – 789 – 902 – 1350 – 1352 – 1354 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 845 – 1249 

Comissão de Minas e Energia – 434 – 557 – 597 – 739 
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Comissão de Participação Popular – 437 – 509 – 510 – 591 – 912 – 960 – 1047 

Comissão de Política  Agropecuária e Agroindustrial – 476 – 486 – 601 – 617 –

646 – 900 – 952 

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas – 589 –

850 

Comissão de Redação – 265 – 266 – 267 – 268 – 269 – 446 – 494 – 495 – 560 –

561 – 562 – 563 – 676 – 677 – 678 – 679 – 680 – 681 – 682 – 683 – 684 – 685 – 686

– 687 – 688 – 689 – 690 – 691 – 770 – 771 

Comissão de Saúde – 380 – 381 – 481 – 668 – 671 – 673 – 735 – 759 – 916 – 1156 

Comissão de Segurança Pública – 169 – 172 – 281 – 282 – 413 – 431 – 438 – 492

– 538 – 592 – 736 – 754 – 777 – 954 – 1049 – 1052 – 1053 – 1054 – 1055 – 1058 –

1315 

Comissão de  Transporte, Comunicação e Obras Públicas –  536 – 606 – 607 –

848 – 853 – 1053 – 1054 – 1055 – 1056 – 1057 – 1058 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 442 – 478 – 595 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 206 – 207 – 208 – 436

– 605 – 606 – 609 – 611 – 612 – 613 – 614 – 616 – 846 – 852 – 1358 – 1361 – 1362 –

1363 – 1364 

Comissão Especial – 399 – 475 – 558 – 588 – 589 – 851 – 1249 – 1357 

Comissão Extraordinária das Águas – 162 – 163 – 479 – 485 – 624 – 731 – 909 –
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957 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia – 144 – 440 – 596 – 910 

Decisão da Presidência – 253 – 309 – 310 – 1083 – 1084 

Palavras do Presidente – 310 – 380 – 425 – 470 – 623 – 733 – 790 – 844 – 845 –

858 – 921 – 926 – 939 – 943 – 948 – 1085 


