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3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

11.09.2013 492

28.08.2013 6ª Reunião Ordinária da 13.09.2013 667



____________________________________________________________________________

Comissão CPI da Telefonia

28.08.2013 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.09.2013 968

28.08.2013 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.09.2013 967

28.08.2013 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.09.2013 966

29.08.2013 31ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada a

Homenagear a Central Única

dos Trabalhadores - CUT -

pelos 30 Anos de sua

Fundação

04.09.2013 129

29.08.2013 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.09.2013 493

29.08.2013 38ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

14.09.2013 970



____________________________________________________________________________

Ordinária da 17ª Legislatura

29.08.2013 Evento Realizado na 56ª

Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Dez Anos da

Comissão de Participação

Popular

14.09.2013 757

29.08.2013 30ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Dez Anos da

Comissão de Participação

Popular

14.09.2013 693

30.08.2013 33ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Dez Anos da

Comissão de Participação

Popular

14.09.2013 874

30.08.2013 32ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Dez Anos da

Comissão de Participação

Popular

14.09.2013 811



____________________________________________________________________________

02.09.2013 34ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Comemorar os 250 Anos de

Nascimento do Patriarca da

Independência, José Bonifácio

de Andrada e Silva

07.09.2013 349

02.09.2013 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

14.09.2013 971

03.09.2013 57ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

05.09.2013 235

03.09.2013 29ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.09.2013 430

03.09.2013 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.09.2013 429

03.09.2013 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.09.2013 427



____________________________________________________________________________

03.09.2013 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.09.2013 499

03.09.2013 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.09.2013 497

03.09.2013 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.09.2013 495

03.09.2013 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.09.2013 669

03.09.2013 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.09.2013 974

03.09.2013 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 3ª Sessão

14.09.2013 972



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

03.09.2013 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.09.2013 1024

03.09.2013 40ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.09.2013 1129

04.09.2013 58ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

06.09.2013 287

04.09.2013 2ª Reunião Especial da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.09.2013 500

04.09.2013 22ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.09.2013 433

04.09.2013 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.09.2013 984

04.09.2013 17ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

14.09.2013 982



____________________________________________________________________________

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

04.09.2013 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

14.09.2013 981

04.09.2013 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.09.2013 980

04.09.2013 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.09.2013 978

04.09.2013 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.09.2013 977

04.09.2013 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.09.2013 975

04.09.2013 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.09.2013 1030



____________________________________________________________________________

04.09.2013 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.09.2013 1029

04.09.2013 41ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.09.2013 1026

04.09.2013 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

17.09.2013 1025

04.09.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação do

Nome de Júlio Cezar de

Andrade Miranda para o Cargo

de Presidente da TV Minas

21.09.2013 1231

05.09.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

07.09.2013 349

05.09.2013 42ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.09.2013 501

05.09.2013 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

19.09.2013 1131



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura

06.09.2013 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

14.09.2013 987

09.09.2013 43ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.09.2013 988

10.09.2013 59ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.09.2013 553

10.09.2013 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.09.2013 995

10.09.2013 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.09.2013 993

10.09.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.09.2013 993

10.09.2013 44ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.09.2013 991



____________________________________________________________________________

10.09.2013 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.09.2013 989

10.09.2013 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.09.2013 1035

10.09.2013 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.09.2013 1034

10.09.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.09.2013 1033

11.09.2013 7ª Reunião Ordinária da CPI da

Telefonia

13.09.2013 669

11.09.2013 60ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.09.2013 651

11.09.2013 35ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Organização

Internacional do Café - OIC -

14.09.2013 939



____________________________________________________________________________

pelos 50 Anos de sua

Fundação

11.09.2013 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.09.2013 1031

11.09.2013 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.09.2013 1132

11.09.2013 1ª Reunião Extraordinária da CPI

da Telefonia

20.09.2013 1180

11.09.2013 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.09.2013 1179

11.09.2013 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.09.2013 1173

11.09.2013 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.09.2013 1231

11.09.2013 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

24.09.2013 1239



____________________________________________________________________________

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

11.09.2013 18ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

25.09.2013 1306

11.09.2013 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.09.2013 1305

12.09.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.09.2013 693

12.09.2013 36ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Universidade

Federal de Lavras - Ufla - pelos

105 Anos de sua Fundação

17.09.2013 1007

12.09.2013 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.09.2013 1232

13.09.2013 45ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.09.2013 1038



____________________________________________________________________________

13.09.2013 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.09.2013 1036

16.09.2013 46ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.09.2013 1133

16.09.2013 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.09.2013 1234

17.09.2013 61ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.09.2013 1059

17.09.2013 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.09.2013 1181

17.09.2013 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.09.2013 1309

17.09.2013 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

25.09.2013 1308



____________________________________________________________________________

outras Drogas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.09.2013 62ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.09.2013 1163

18.09.2013 Solenidade Realizada na 62ª

Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura - Destinada a

Oficializar o Ato de Restituição

Simbólica do Mandato de

Deputado Estadual de Armando

Ziller

21.09.2013 1208

18.09.2013 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.09.2013 1241

18.09.2013 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.09.2013 1310

19.09.2013 63ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.09.2013 1201

19.09.2013 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 3ª Sessão

24.09.2013 1242



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.09.2013 64ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.09.2013 1356

25.09.2013 65ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.09.2013 1553

26.09.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.09.2013 1714



____________________________________________________________________________
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2013

ATA

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/8/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de Ordem - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno

único, do Projeto de Resolução nº 1.826/2007; discursos do deputado Sávio Souza

Cruz, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Rogério Correia; questão de

ordem; suspensão e reabertura da reunião; questão de ordem; votação nominal do

projeto; aprovação - Questão de Ordem - Votação, em turno único, do Projeto de

Resolução nº 2.867/2008; discursos dos deputados Paulo Guedes, André Quintão e

Sávio Souza Cruz e da deputada Maria Tereza Lara; questão de ordem; suspensão e

reabertura  da  reunião;  votação  nominal  do  projeto,  salvo  emenda;  aprovação;

questão  de  ordem;  requerimento  do  deputado  Rogério  Correia;  leitura  e  votação

nominal da Emenda nº 1; rejeição - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução

nº  3.996/2009;  discursos  dos  deputados  Pompílio  Canavez  e  Rogério  Correia;

suspensão e reabertura da reunião; votação nominal do projeto; aprovação - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 276/2011; requerimento do deputado Sávio Souza

Cruz;  deferimento;  discursos  dos  deputados  André  Quintão  e  Rogério  Correia;

votação  nominal  do  Substitutivo  nº  3,  salvo  emendas  e  destaque;  aprovação;

prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2 e das Emendas nºs 1, 2, 5, 7, 9 a 13, 15,

18, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 46, 47, 49, 51, 53 a 56, 59, 66, 68, 69, 79, 82, 87,

89, 92,  98 e 100;  emendas com parecer pela rejeição;  requerimento do deputado

Carlos Henrique; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; prorrogação

da reunião; questões de ordem; Decisão da Presidência; questões de ordem; votação

nominal das emendas com parecer pela rejeição; rejeição; Emenda nº 97; discurso do

deputado Anselmo José Domingos; questões de ordem; requerimento do deputado

Rogério Correia; leitura da Emenda nº 97; questão de ordem; votação nominal da

Emenda nº 97; rejeição; declarações de voto - Encerramento.
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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 -

Fred Costa - 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 9h13min, 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante

na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem
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O deputado Carlos  Mosconi  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados, Sras.  Deputadas,

queria falar a respeito da campanha Assine + Saúde, que levamos para o Congresso

Nacional há 15 dias, com 616 mil assinaturas de Minas Gerais, fruto de um trabalho

fortemente liderado pela Assembleia Legislativa, que contou com a participação de

todos os deputados.  Foi  um movimento suprapartidário,  com grande liderança do

nosso presidente Dinis Pinheiro. Recebi, Sr. Presidente, do deputado Lincoln Portela,

grande deputado de Minas Gerais que está naquela Casa e preside a Comissão de

Legislação Participativa, que analisará o projeto em primeiro lugar - e já são mais de

2 milhões de assinaturas -,  a  informação de que apresentará a matéria hoje,  em

Plenário. Ele é o relator, e seu relatório é altamente favorável, devendo ser aprovado

o projeto. Em seguida, ele passará para outras comissões e rapidamente irá para o

Plenário  da  Câmara,  para  ser  votado.  Trata-se de  um projeto  de  lei  de  iniciativa

popular que destinará 10% do orçamento da União para a saúde, o que contribuirá,

efetivamente  e  de  forma  decisiva,  para  a  melhoria  considerável  da  saúde  da

população do Brasil. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.826/2007, da

Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado

de  Minas  Gerais  referentes  ao  exercício  de  2006.  A Comissão  de  Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, senhores componentes da Mesa,

deputadas,  deputados,  mineiros  que  têm  o  privilégio  de  nos  assistir  pela  TV

Assembleia - digo que têm privilégio porque o que será dito aqui, seguramente, não

será publicado em nenhum veículo de comunicação do nosso Estado -, estamos à

frente de mais uma prestação de contas do governo Aécio Neves.

Em  2007,  o  governo  de  Minas  Gerais  aplicou  em  educação  o  montante  de

R$4.662.490.905,93.  Isso  equivale,  presidente,  a  18,73%  do  nosso  orçamento.

Ocorre que há um detalhe,  já  que Constituição,  lei  e  obrigações passaram a ser

detalhes. O detalhe é que a Constituição do Estado, há algumas décadas, estabelece

que o mínimo a ser investido em educação são 25%. Deixando de investir 28% e
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investindo 18,73%, - isso deve fazer parte do choque de gestão -, vai sobrar mais

dinheiro  para  a  propaganda,  mais  dinheiro  para  D.  Andrea.  E  a  educação?

Colocamos o Milton Gonçalves para fazer propaganda na televisão, ele abraça as

criancinhas e assim vamos enganando o povo. No papel, presidente, só em 2007, o

governo de Minas sonegou à educação do Estado, considerando-se apenas o mínimo

constitucional,  o  montante  de  R$1.170.249.025,41.  Isso  não  é  o  deputado  Sávio

Souza Cruz que está dizendo, não é o Bloco Minas sem Censura, mas o relatório do

Estado  de  Minas  dos  exercícios  de  2003-2011,  o  demonstrativo  da  execução

orçamentária das ações de manutenção e desenvolvimento do Estado. São números

oficiais que foram apontados também no relatório do “tribunal de faz de conta”.

O “tribunal de faz de conta” funciona da seguinte maneira: existe um corpo técnico

credenciado,  muito  competente,  profissional  que  pega  o  trabalho  e  vai  fazer  o

relatório. No relatório os técnicos apontam os erros, mostram que o governo não está

cumprindo o mínimo constitucional na educação. O relatório vai para os conselheiros.

É a hora de dar um jeito. O ex-líder de governo Mauri Torres chama o Sebastião que

chama o Viana e diz: “Gente, é o Aécio, que é nosso amigo e nos ajudou a vir para

cá. Temos de dar um jeito nas contas dele. Vamos arredondar o quadrado, inverter o

que é  reto,  tornar  possível  o  impossível,  fazer  uma ginástica”.  E,  no  relatório  do

“tribunal  de faz de conta”,  que diz que isso está errado,  que a conta tem de ser

rejeitada, lá no final, os conselheiros colocam: “apesar do pequeno detalhe do valor

de  R$1.190.000.000,00  que  não  foi  posto  na  educação,  apesar  desse  pequeno

detalhe  bilionário  que foi  sonegado  à  educação  de Minas,  encaminharemos  pela

aprovação das contas de sua majestade, o senador”.

Em Minas hoje, Sr. Presidente, não há Constituição, nem lei, nem Assembleia. Em

Minas, há o quê? A vontade do imperador. O senador mandou. Quem ousará dizer

que ele está errado? Quem terá coragem de dizer que ele não está certo em sonegar

à educação de Minas R$1.170.249.025,41?

É o relatório do Tribunal de Contas; não é o relatório do Minas sem Censura. Quem

vai poder dizer “não”? Se o Senador mandou, aprovem. Faço este pronunciamento

apenas para deixar um registro histórico porque não tenho a ilusão de que não será

aprovado; todos aqui sabemos que será - e isso é só na educação.
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Vamos prosseguir:  na  saúde,  Sr.  Presidente,  em 2007,  S.  Exa.,  o  imperador,  o

senador  dono  das  alterosas,  transformou  Minas  Gerais  num  imenso  Maranhão.

Estamos no grande Maranhão, em que o imperador manda em tudo. Assinemos o +

Saúde, deputado Carlos Mosconi; façamos uma caravana pedindo dinheiro para a

saúde,  e  o  destino  da  caravana será a  Cidade Administrativa,  será  o  Palácio  da

Liberdade. Diz o “tribunal do faz de conta” que, em 2007, Minas Gerais investiu em

saúde R$2.337.995.596,76, totalizando 6,88% do orçamento. Detalhe, mero detalhe:

a Constituição fala que o mínimo são 12%. Mas o que vale em Minas: a Constituição

ou a vontade do imperador? É claro que é a vontade do imperador. Foram sonegados

aos hospitais, aos postos de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais

o  montante  de  R$955.420.617,00;  quase  R$1.000.000.000,00 foram  sonegados  à

saúde.  Não  estamos  considerando  as  necessidades,  mas  apenas  o  mínimo

constitucional. Portanto, são mais de R$2.100.000.000,00 sonegados só à saúde e à

educação.  O  imperador  de  Minas  transformou  o  Estado  num  grande  Maranhão.

Enquanto isso, brincamos de fazer caravana: “Assinem o + Saúde e vamos fingir que

não  estamos  vendo.  Vamos  fingir  que  está  tudo  ok,  porque  aqui  a  Constituição

mudou, o que vale é a vontade do imperador”. Como resolver o problema da saúde e

da educação? “Não se preocupem, porque a D. Andrea o resolve”. Na propaganda, a

saúde de Minas está ótima.

Minas avança, Minas dá o caminho, Minas é vanguarda. E na educação? Milton

Gonçalves é o ator global de plantão. Ele abraça criancinhas e diz que tudo vai bem.

A professora também vai dizer que tudo está uma beleza, mas, enquanto isso, dizem:

“Põem aqueles deputados lá, que não têm nada para fazer, para colher assinaturas

para o Mais Saúde e o Mais Educação”. E o dinheiro da educação e da saúde? “Tira

da educação, tira da saúde. Tira tudo e dá para a D. Andrea, que ela resolve com a

propaganda”. E a campanha do imperador ferve com a hipocrisia, com a conivência,

com a subserviência, com a sabujice, com a pequenez dos Poderes de Minas. O

tribunal do faz de contas e a assembleia homologativa, todo o mundo diz “Amém,

imperador. A Constituição manda o senhor fazer outra coisa, mas o senhor está acima

da Constituição”.

Assim, encaminho pela rejeição pura e simples das contas do ex-governador, atual
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imperador de Minas, Aécio Neves.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a deputada Maria Tereza

Lara.

A deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Deputado  Hely  Tarqüínio,  que  preside  esta

reunião; deputado Dalmo Ribeiro Silva, que está na Mesa; deputada Luzia Ferreira -

na  bancada feminina,  somos  apenas  cinco  deputadas,  por  isso  devemos  sempre

lembrá-la -; demais deputados e deputadas presentes. Ontem elegemos o deputado

Ivair Nogueira para 1º-vice-presidente desta Casa.

Sou professora aposentada. Trabalhei durante 25 anos em escola pública estadual.

Fui diretora de escola. Então, realmente a educação faz parte de toda minha vida. Fui

candidata  a  vereadora  depois  que  me aposentei,  em  1992.  Naquela  época,  não

existia  idade  mínima  para  se  aposentar.  Comecei  a  trabalhar  muito  cedo  e  me

aposentei cedo também. Lembro-me de que, quando comecei minha carreira, percebi

que  ser  professora  seria  uma luta  constante.  Houve  ano  em  que  começamos  a

trabalhar em fevereiro e só fomos receber o salário quase no final do ano. Então,

sentimos bem na pele, conhecemos a luta pela educação neste Estado.

Quando discutimos esse tema, queremos abordar uma questão muito mais séria

que simplesmente uma disputa entre oposição e situação ou uma disputa partidária.

Queremos abordar uma questão de realidade, de análise dos números. Há mais de

20 anos,  dispomos da legislação federal  sobre  a  obrigatoriedade do investimento

mínimo de 25% em educação, que deverá ser feito tanto pelos municípios quanto

pelos  estados.  Essa  é  uma questão  jurídica  clara  e  também  de  compromisso  e

prioridade. É lógico que faltam recursos. Muitas vezes, realmente não dá para fazer

tudo que é necessário. Costuma-se dizer que o cobertor é curto, mas isso é questão

de prioridade. Há certas questões que são prioridades. Em primeiro lugar, devemos

ver  o  que  a  legislação  aponta  como  prioridade;  em  segundo  lugar,  temos  de

considerar que a educação é uma política pública necessária. Então não entendemos

nem aceitamos a  atitude do governo de não cumprir  os  25% obrigatórios  para a

educação.

Respeito os conselheiros do Tribunal de Contas como pessoas - vários deles foram

desta Casa -, mas é lógico que há discordâncias quanto a algumas questões. Não
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entendi, de jeito nenhum, como o Tribunal de Contas pôde aprovar esse TAG para

que não se cumprisse o percentual de 25%.

Em 2007 os recursos dos aposentados eram incluídos nos 25%. Então essa é uma

questão que deve preocupar todo o Parlamento mineiro, todos os 77 deputados. Essa

situação  é  grave.  Não  dá  para  aceitá-la  em  qualquer  espaço  de  poder,  e  isso

aconteceu  no Estado de Minas Gerais,  no  Estado em que moramos  e pelo  qual

somos responsáveis.  Somos parlamentares deste estado. A Casa, como um todo,

deve unir esforços para que nunca mais aconteça isso, e questionar esse fato é papel

do parlamento. Uma dos papéis principais do parlamento é exatamente a fiscalização.

Nossa função prioritária é fiscalizar. Então não podemos abrir mão dessa fiscalização,

ainda mais em se tratando de uma questão lógica e importante: o cumprimento dos

25% na educação.

Há ainda a questão do piso nacional. Não temos o piso nacional?

Muitas prefeituras têm de aplicar muito mais de 25%, porque 25% não dá mesmo.

Não  podemos  deixar  nenhuma  criança  sem  escola.  O  ensino  médio  compete

prioritariamente ao Estado. Temos a situação das Uemgs, cujos câmpus estão sendo

absorvidos.  Eu,  por  exemplo,  tenho acompanhado a  questão  da  Uemg de perto.

Como  serão  financiados  os  câmpus  da  Uemg,  agora  ampliados?  É  um  projeto

importante, proposto pelo próprio governo, mas a preocupação é muito grande. Como

financiá-los? De onde vêm os recursos? Ora, então,  é tudo isso,  e não podemos

aceitar,  de  forma  alguma,  um  investimento  menor  que  25%.  O  governo  federal

cumpre a Constituição, mas defendemos que passe a ser lei que 10% do PIB sejam

destinados à educação. Então, como aceitaremos que não se cumpram os 25% para

educação em nosso estado? Não há discussão.  É tão  óbvio,  tão necessário,  tão

importante  que  não  acredito  que  haja  um  parlamentar  nesta  Casa  que  venha  à

tribuna defender que nosso estado invista menos de 25% em educação.

Essa  é  uma  questão  inconcebível.  Independentemente  de  qualquer  questão

partidária, de situação ou de oposição, é indefensável. Faço essa ponderação. Sou

vice-presidente da Comissão de Educação - o deputado Duarte Bechir é o presidente.

Há outros colegas, deputados, membros da comissão. Então, isso não tem defesa.

Não é simplesmente uma questão de defesa partidária, mas de foco prioritário da
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presidenta Dilma, e não apenas porque é mulher e mais sensível às questões sociais;

esse tem sido permanentemente o investimento em educação.

Ontem aconteceu a  primeira  formatura  no  Pronatec  de  Belo  Horizonte,  da  qual

participaram 2.500 alunos. Houve depoimentos; estiveram presentes o prefeito Marcio

Lacerda e outras autoridades. O governo tem priorizado o investimento em educação,

tem promovido esse debate, e temos de somar forças. Prefeitos já foram cassados, já

sofreram penalidades, já perderam direitos políticos porque não investiram 25% em

educação.  Então,  como  entendermos  isso?  Como  aceitarmos  isso?  Não  há

condições.

Estava falando sobre uma questão de Betim, totalmente incluída nesse contexto.

No governo anterior, havia 12 mil alunos em escola de tempo integral. Isso é investir

não só em educação, mas também em prevenção à violência. Eram 12 mil alunos

prioritariamente da periferia, onde o IDH é menor, onde há famílias vulnerabilizadas,

em escola de tempo integral, programa denominado Escola da Gente, na gestão da

Maria do Carmo, prefeita anterior. Depois que o prefeito Carlyle assumiu, desde o dia

1º de janeiro até hoje, não há um único aluno na escola em tempo integral. Ou seja,

também para ele educação não é prioridade.

Quero ponderar essas questões do Prouni e outras, além das relativas ao Pronatec,

para que possamos somar forças e questionar o governo do Estado por que não está

investindo o obrigatório e por que educação não é prioridade. Não podemos aceitar

isso. Não me refiro ao Minas sem Censura, mas ao Parlamento de Minas Gerais. Não

é possível defender essa situação, em hipótese alguma. Obrigada.

O presidente -  Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério

Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente e colegas deputados e deputadas. O

deputado Sávio Souza Cruz e a deputada Maria Tereza Lara já situaram a nossa

polêmica  em relação às  contas,  que serão hoje  votadas,  do ex-governador  Aécio

Neves, atual senador, ou, como disse o deputado Sávio Souza Cruz, o imperador das

Minas Gerais.

Gostaria de  agregar  mais  algumas observações  sobre  as  contas que estão  em

pauta para serem votadas. Deputado Sávio Souza Cruz, deputada Maria Tereza Lara
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e demais deputados e deputadas, em Minas Gerais está em curso uma operação

limpeza. Se fosse para, de fato, desinfetar o ambiente, ficaríamos satisfeitos e até

iríamos aplaudir, mas a operação limpeza em curso é para jogar a sujeira debaixo do

tapete. Isso tudo começou para fazer com que o senador Aécio Neves seja candidato

a presidente da República. É preciso jogar a sujeira debaixo do tapete. Nada será

arrumado, limpo nem desinfetado. Não haverá nada disso, mas a sujeira tem de ser

escondida, e essa operação teve início.

O ex-procurador-geral da República, Roberto Gurgel, como último ato, engavetou

as denúncias apresentadas pela bancada do PT e do PMDB contra o senador Aécio

Neves. Depois disso, só faltou assinar a ficha do PSDB, como tucano que é, para

assumir publicamente o que fez. O seu último ato foi não deixar que a Procuradoria-

Geral da República instaurasse o inquérito para apurar as denúncias apresentadas.

Portanto, ele varreu toda a sujeira da rádio Arco-Íris, da Land Rover, da blitz no Rio de

Janeiro e de enriquecimento sei lá como. Tudo isso foi varrido para debaixo do tapete.

Em  Minas  Gerais,  é  preciso  limpar  a  sujeira  daquilo  que  não  foi  investido  em

educação e em saúde. A pauta da Assembleia Legislativa tem de ficar por conta de

limpar as contas do imperador. Não importa se os dados dizem o contrário. Como

disse o deputado Sávio Souza Cruz, os deputados estão aí para votar e dizer que nas

contas do imperador não há problema. O Tribunal de Contas, no seu aspecto técnico,

já  provou  que  o  recurso  não  foi  investido  em  educação  e  em  saúde.  Isso  não

interessa e não importa, o que importa é que a sujeira seja varrida para debaixo do

tapete.  Eles  dizem:  “Façam  de  conta  que  a  saúde  e  a  educação  receberam  os

recursos  constitucionais.  Se  não  houver  jeito,  assinem  um  TAG  no  Tribunal  de

Contas. Os conselheiros são mesmo tucanos e foram líderes do senador Aécio Neves

quando governava o Estado. Eles assinam um TAG, e a Constituição fica esquecida.

Isso não é problema. Varram essa sujeira para debaixo do tapete, que o senador

precisa ser candidato, e suas contas precisam ser aprovadas. Tragam os deputados.

Votem rapidamente. Não deixem ninguém questionar.  Falem pouco da tribuna. Se

possível, cortem o sinal da TV Assembleia. O Brasil não pode saber que as contas do

senador Aécio Neves estavam erradas”.

Mas é difícil esconder isso tudo do povo, pois muito dinheiro está envolvido.
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Se  somarmos  todas  as  contas  de  2003  até  hoje,  constataremos  que

R$8.000.000.000,00 deixaram de ser investidos na saúde e R$8.000.000.000,00 na

educação.  Ou seja,  esses  R$16.000.000.000,00  deveriam  estar  nas  escolas,  nos

salários das professoras, dos médicos e dos agentes de saúde.

Por falar em professor e em médico, quero sugerir ao governador Anastasia que,

pelo menos daqui para a frente, aplique os recursos constitucionais na saúde e na

educação. Ano a ano, isso não é feito. Deputado Alencar da Silveira Jr., proponho aos

nossos médicos que estão preocupados com o Assine + Saúde que façam um apelo

ao governador Anastasia para que este ano invista esses 12% e faça um convênio

com os  médicos cubanos  para  que venham trabalhar  no  interior  de  Minas.  E os

médicos cubanos terão de ganhar o salário que a Dilma está pagando, que, aliás, é

mais do que o Anastasia e o Aécio pagam ao médico mineiro. Estavam dizendo que o

médico  cubano  é  escravo,  que  vem  para  o  Brasil  para  ganhar  pouco,  deputado

Alencar da Silveira Jr. Fiz as contas e vi que os médicos mineiros recebem menos do

que os médicos de Cuba vão receber. Ou seja, os tucanos pagam menos do que a

Dilma vai pagar aos médicos cubanos. Então, médico mineiro está recebendo menos.

Mas não importa. Acho que o Prof. Anastasia poderia fazer esse esforço e enviar

médicos aos municípios mineiros que não os têm. É só fazer um convênio, isso é

possível, com um pouquinho desse recurso que não está sendo investido na saúde.

Essa  sugestão  é  uma  maneira  de  mostrar  que  o  dinheiro  que  não  está  sendo

investido  faz  falta,  por  exemplo,  para  contratar  mais  médicos  ou  agentes  para  o

Programa Saúde da Família.  Faltam também agentes em diversos municípios  em

razão da falta de recursos do Estado. Que os médicos da Assembleia Legislativa, que

estão  colhendo  assinaturas  para  o  Assine  +  Saúde,  peçam  ao  governador  para

aplicar os 12%. Assim, haverá muitos médicos no interior e a situação vai melhorar

para os prefeitos. E por falar em prefeito, até o Antônio Andrada, o Toninho Andrada,

presidente da AMM, está defendendo o programa Mais Médicos, dizendo que está

certo o convênio, que é preciso levar médicos para o interior mesmo.

É  engraçada  a  inversão  de  valores.  Ontem  vi  senadores  tucanos  em  Brasília

defendendo o senador boliviano que veio para cá. Virou o herói dos tucanos. Ele foi

condenado por corrupção, há suspeita de envolvimento com o narcotráfico, mas virou
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o herói dos tucanos. Médico cubano é vaiado. Tucano não quer médico cubano, mas

senador boliviano, condenado por corrupção, é bem-vindo ao Brasil, é tido como herói

pelos tucanos, deputado Paulo Guedes. Senador boliviano, que tem ligação com o

narcotráfico,  os tucanos aplaudem, mas vaiam médico cubano, que vem trabalhar

para ajudar o povo brasileiro. É engraçada a inversão de valores. Mas senador de

direita,  envolvido  com  narcotráfico,  esse  é  bem-vindo.  Senador  do  PSDB  foi  lá

aplaudi-lo,  falar  bem:  “Ah,  senador  boliviano,  V.  Exa.”  A excelência  que  está  lá,

denunciada por corrupção e tráfico de droga, foi bem-vinda, e os médicos cubanos,

vaiados. Ô elitizinha brasileira que tem preconceito, viu? O preconceito é de doer.

Como é que invertem os valores! Os médicos cubanos, negros, trabalhadores, não

são bem-vindos, mas senador boliviano, não. É de direita, então, pode, não importa.

Tem ligação com o narcotráfico? E daí? Deixa vir. É uma sinalização de inversão de

valores, e assim vai.

Presidente Hely Tarqüínio, minha outra sugestão é relativa à educação. O governo

do Estado de Minas Gerais poderia cumprir a legislação constitucional da educação

este ano. Ontem o Sind-UTE lançou uma campanha para recuperar pelo menos parte

dos R$8.000.000.000,00 que não foram investidos na educação, desde 2003.

Vou dizer onde isso faz falta. Vou, singelamente, propor ao governador que, neste

ano, pegue um pouquinho desse recurso que ele retira da educação e o utilize para

garantir a segurança alimentar das professoras e dos professores, dos trabalhadores

da educação, que estão proibidos de se alimentarem nas escolas públicas de Minas

Gerais.  As  professoras  já  não podem  alimentar-se  nas  escolas  estaduais.  Então,

basta pegar um pouquinho desse dinheiro que está saindo da educação e gastá-lo

com a segurança alimentar dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. Por

exemplo, deputado Paulo Guedes, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos,

o  governo  de  Minas  pode  aplicar  30%  na  compra  de  alimentos  de  agricultores

familiares e alimentar as professoras, as trabalhadoras que estão passando fome na

escola, mas o governo diz que não tem recursos para isso.  São 8 bilhões desde

2003, o que dá para alimentar as professoras, construir quadras de esporte, melhorar

os  salários,  pagar  o  piso  que  não  está  sendo  pago.  Não,  nesse  caso  tem  de

prevalecer  o  choque de  gestão inventado pelo  senador  Aécio  Neves,  o qual  não
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passa de um grande arrocho salarial.

São alguns exemplos simples de como fazem falta os 8 bilhões que não foram

aplicados em saúde pública e os 8 bilhões que não foram aplicados em educação

pública durante o período do governo tucano. Por isso, deputados e deputadas, dos

pontos de vista técnico e político, não é possível fechar os olhos, jogar a sujeira para

debaixo do tapete, fingir que Minas Gerais não desacatou a Constituição e aprovar as

contas do senador apenas para que ele possa ser presidente da República. Esse é o

sonho  dele.  Para  quê?  Para  novamente  não  aplicar  o  mínimo  constitucional  em

educação e saúde, como fez em Minas Gerais?

Então,  presidente,  encaminho  pela  rejeição  das  contas  do  governador  ou  ex-

governador Aécio Neves, atual imperador da capitania hereditária das Minas Gerais.

Muito obrigado.

Questão de Ordem

O  deputado  Bonifácio  Mourão  -  Sr.  Presidente,  há  um  impedimento.  Vamos

conversar com as lideranças para que esse impedimento seja observado.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de lembrar mais uma

vez a este Plenário que estamos em ano pré-eleitoral.  As reformas do Congresso

estão paradas. Independentemente de partidos políticos, de PT, de PSDB, de PDT, de

PSL, de PLB - novo partido que há aí -, devemos fazer uma solicitação ao Congresso

para  que  vote  as  reformas.  Por  exemplo,  já  passou  da  hora  de  se  aprovar  a

unificação das eleições. Temos de lutar por isso. Ninguém aguenta mais eleições de

dois  em  dois  anos.  No  ano  que  vem  vamos  ter  eleições,  vamos  gastar

R$1.200.000.000,00.  Então,  é  preciso  rever  essa  situação.  Esta  Casa  tem  de

apresentar suas propostas e contar com a colaboração da presidenta Dilma, de Porto
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Alegre. Obrigado.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  à  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63  da

Constituição do Estado.  A fim  de proceder  à votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel,  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria  Resende  -  Anselmo José Domingos  -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta

- Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite -

João Vítor Xavier -  Juarez Távora -  Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira - Neider Moreira -

Neilando Pimenta - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados:

André Quintão - Paulo Guedes - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

O deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, não consegui votar por culpa da máquina.

Meu voto é “sim”.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, também não consegui, meu voto é

“não”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 42 deputados. Votaram “não” 5

deputados.  Está,  portanto,  aprovado,  em  turno único,  o  Projeto  de  Resolução  nº

1.826/2007. À Comissão de Redação.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, vamos votar mais duas contas.

Peço aos deputados da base de governo que fiquem próximos ao Plenário. Faremos

alguns encaminhamentos e, em seguida, a votação. Mais uma vez, peço que fiquem

próximos. Muito obrigado.
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O presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.867/2008, da

Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado

de  Minas  Gerais  referentes  ao  exercício  de  2007.  A Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição da Emenda nº 1. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, deputadas e deputados, como bem

dito no encaminhamento das contas anteriores, nós, da oposição, votamos contra e

continuaremos encaminhando pela rejeição.

É um absurdo aprovar as contas do ex-governador Aécio Neves, que deixou de

aplicar,  na  sua gestão,  de  2003  a  2010,  nos  seus  oito  anos  de  desgoverno,  de

“choque de enganação”, quase R$16.000.000.000,00, sendo R$8.000.000.000,00 na

saúde e R$8.000.000.000,00 na educação. Nesse período, não faltou dinheiro para

propaganda, para os seus amigos e os companheiros que estão associados à Cemig

e à Copasa. Nesse período, a Copasa, deputado Sávio Souza Cruz, passou mais de

R$17.000.000.000,00 de dividendos aos sócios. Enquanto isso, não pode nem haver

previsão de chuva no Norte de Minas, que a energia vai embora.

Fomos enganados quando da construção de Irapé, que fortaleceria o sistema de

energia da região. Mas a energia ali produzida está sendo destinada a outras regiões

do País, não fica no Norte de Minas. Deputado Rogério Correia, já me cansei de dizer

da fabriqueta de farinha dos índios xacriabás, construída há sete anos. Há um poste

da Cemig a 100m dali, mas a empresa não tem dinheiro para colocar energia naquela

fabriqueta,  mas tem R$17.000.000.000,00 para reembolsar  a Andrade Gutierrez e

companhia limitada, os amigos do ex-governador.

Julgar as contas do ex-governador neste Plenário é o único momento de o Brasil e

de Minas Gerais ter conhecimento do desgoverno do Aécio Neves em todas as áreas,

do sucateamento da segurança pública.

Deputado  Tadeuzinho,  nesse  período  inventaram  a  Copanor.  Deputado  Rogério

Correia, a Copanor foi criada para dar um golpe nas regiões mais pobres de Minas.

Estive no Vale do Jequitinhonha nesta semana,  em Icaraí,  Setubinha e em todas

aquelas  cidades  do  vale,  e  a  reclamação  é  uma  só:  a  Copanor  foi  criada  para

enganar a população mineira, porque a Copasa tem de ficar nas cidades ricas para
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dar lucro e reembolsar os acionistas. Esse é o modelo tucano, que, graças a Deus,

derrotamos  no  Brasil  e  precisamos  derrotar  aqui.  Quero  levantar  um  movimento.

Deputado Sávio Souza Cruz, temos de, no próximo governo, acabar com a Copanor.

Que a Copasa possa ser  devolvida e prestar  serviço ao povo mineiro,  porque as

pessoas estão passando sede no Norte de Minas. Há cidades e mais cidades sem

abastecimento de água, mas a burocracia também impera em Minas Gerais.

Neste momento, sei que a maioria que o Aécio tem nesta Casa vai, mais uma vez,

colocar  debaixo  do  tapete  todas  as  irregularidades  cometidas  pelo  queridinho da

imprensa, que conseguiu calar a todos.

Não há dinheiro para a segurança pública, para pagar o piso dos professores, para

aumentar o salário dos policiais civis; mas não falta dinheiro para propagandas, para

calar  a  imprensa,  para  esconder  tudo de errado  que há em Minas Gerais,  como

estamos mostrando aqui hoje, votando as contas do ex-governador Aécio, que deixou

de aplicar  R$8.000.000.000,00 em saúde e R$8.000.000.000,00 em educação em

seus oito  anos de desgoverno,  de  choque  de  enganação.  Para esse “choque de

enganação”, também não faltou dinheiro para a mídia nacional, para propagandear

para o Brasil inteiro que em Minas se fazia gestão. Que gestão é essa, que deixa de

aplicar esse dinheiro em saúde? Nossos hospitais estão à míngua no interior. Que

gestão  é  essa,  Aécio,  que  deixa  de  aplicar  R$8.000.000.000,00  em  educação?

Somos o único estado em que os professores não recebem o piso nacional e em que,

entre os estados de fronteira, a polícia não tem sequer uma viatura - e, quando tem,

está caindo aos pedaços, só funciona se os prefeitos da cidade colocarem gasolina e

pneus.

É dessa forma que está o choque de gestão em Minas Gerais. Por isso estamos

aqui esclarecendo à população que as contas do senador, do ex-governador, estão

sendo votadas hoje. Infelizmente a maioria vai votar pela aprovação, mas este é o

momento que temos para mostrar ao Brasil que, pelo menos, na tribuna desta Casa e

da TV Assembleia, a censura imposta pelo senador e aos órgãos de imprensa não

nos atinge. Já tentaram, mas ainda não conseguiram. É daqui que estamos falando

para Minas e para o Brasil o que foi o desgoverno, o “choque de enganação” lançado

por Aécio Neves, que desviou R$8.000.000.000,00 da saúde e R$8.000.000.000,00
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da educação e sucateou a segurança pública de Minas Gerais.

Não sei se V. Exa. está sabendo, Sávio, mas esse choque acabou de quebrar o

Estado. Esse choque, que pegou Minas Gerais com R$14.000.000.000,00 de dívidas,

deixa o Estado com R$100.000.000.000,00 de dívidas. Qualquer obra tem de ser feita

com empréstimos. Estamos na contramão do Brasil. O Lula, em oito anos, pagou a

dívida externa, fez reservas cambiais, gerou 22 milhões de empregos com carteira

assinada, diminuiu a fome, acabou com a pobreza; porém, aqui em Minas, acontece o

contrário. Para se fazer qualquer estrada, qualquer ponte, qualquer programa, tem de

ser nos moldes de FHC: ir aos bancos internacionais. Agora os bancos internacionais

não estão emprestando mais, por isso estão recorrendo ao Banco do Brasil, que já

emprestou agora R$1.150.000.000,00 para que o governo possa fazer alguma obra,

porque o choque de gestão quebrou Minas. As regiões mais pobres estão totalmente

abandonadas. A Copanor é uma enganação, e a Cemig, outra, não cuida do Norte de

Minas nem do Vale do Jequitinhonha. Por isso fica registrado que o desgoverno do

“choque  de  enganação”  de  Aécio  Neves,  que  quebrou  Minas  Gerais,  desviou

R$8.000.000.000,00 da saúde e R$8.000.000.000, 00 da educação.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  André

Quintão.

O  deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  deputados,  deputadas,  seguirei  a

mesma linha de  raciocínio  que  os  deputados  do Bloco  Minas  sem Censura,  PT-

PMDB-PRB,  têm  adotado,  com  argumentos  muito  consistentes.  Houve  o

descumprimento da legislação que prevê a aplicação mínima orçamentária nas áreas

de  educação  e  de  saúde.  Essa  é  uma regra  universal  válida  para  todo  o  poder

público; vale para os municípios, assim como para os governos estaduais.

Infelizmente,  em  que  pese  a  reconhecermos  a  competência  dos  técnicos,  das

pessoas que trabalham no Tribunal de Contas e até de ex-colegas da Assembleia que

são conselheiros, de fato elaborar um termo de ajustamento de gestão desobrigando

o cumprimento  de  uma legislação é forçar  demais  a barra.  Fico  me perguntando

como estão os prefeitos, os ex-prefeitos que tiveram contas rejeitadas. Aqueles ex-

prefeitos, hoje, estão impedidos de disputar uma eleição. Conheço casos de prefeitas

e prefeitos que, por repassarem R$7.000,00, R$8.000,00 a mais para as câmaras
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municipais  -  erro  de  cálculo  de  percentual  de  repasse  -,  tiveram  suas  contas

rejeitadas pelo Tribunal e chanceladas pelo legislativo municipal. São prefeitos que

hoje carregam essa marca de ficha suja, e, em alguns casos, até ocorreu a devolução

desses valores.

Aqui  não  entrarei  em  questões  políticas  gerais,  pois,  quando  analisamos  uma

aprovação  de  contas,  talvez  o  mais  importante  não  seja  o  julgamento  da

intencionalidade do  governo,  do  rumo de governo,  da  inspiração  mais  ou  menos

liberal de governo, e sim se o governo cumpriu as exigências da legislação. Nesse

caso,  fica  claro  que  não  houve  o  cumprimento  constitucional  para  as  áreas  de

educação  e  de  saúde,  que  são  muito  importantes.  Alerto  os  deputados  e  as

deputadas para essa questão da não aplicação de recursos e a do contingenciamento

de recursos.

A Assembleia  Legislativa  está  desenvolvendo uma atividade  muito  importante  e

reveladora que nos mostra, muitas vezes, como programas prioritários não têm os

recursos executados, como foi o caso das contas hoje julgadas e apreciadas. Esta

semana participamos de audiência pública de monitoramento de alguns programas

estruturadores da área social. Os próprios gestores do Estado reconheceram que o

último contingenciamento previsto no plano de redução de despesas está atingindo

um  programa  considerado  a  menina  dos  olhos  do  governo  estadual,  que  é  o

Travessia.  No  caso do programa Travessia  Renda,  os  recursos  para  qualificação

profissional e elevação de escolaridade sofreram redução de R$5.000.000,00 para

R$1.500.000,00.  Eram  previstos  R$5.000.000,00,  e  foi  autorizado  gastar  apenas

R$1.5.000,00.

Ontem, questionei esse dado na comissão, por dois motivos. Primeiro, porque uma

das principais características de um projeto estruturador é o fato de ele não estar

sujeito ao contingenciamento. Ele tem gerência própria, não está sujeito a corte de

recursos e é realizado um monitoramento específico de metas por parte do governo.

E  isso  é  que  o  caracteriza  como  estruturador,  prioritário,  imune  a  alterações  e

oscilações na receita. E, segundo, o programa Travessia é financiado por recursos

carimbados no Fundo de Erradicação da Miséria - FEM. Por delicadeza política do

nobre deputado Sebastião Costa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
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fui  relator desse importante projeto. Fizemos um trabalho sério naquela comissão,

ouvimos  especialistas,  convidamos  os  conselhos  estaduais  para  participar,  e  o

resultado foi um projeto melhor. Esse projeto traz hoje quase R$200.000.000,00 por

ano para o governo. Sua grande justificativa é que o fundo reservaria,  defenderia

orçamento  específico  para  a  assistência  social  e  para  as  políticas  sociais,

independentemente de oscilações orçamentárias.

Mas o Travessia Renda já está sofrendo contingenciamento.  Ontem a deputada

Rosângela acolheu o requerimento do deputado Bosco. Estou falando em deputados

da base de governo que estavam presentes e receberam a mesma informação. O

deputado Célio Moreira, na Comissão de Meio Ambiente, também obteve informações

relevantes  sobre  a  pouca  ou  baixa  execução  orçamentária  nas  políticas  de

saneamento do governo do Estado.

Esse monitoramento é importante exatamente para antevermos que, ao final do

ano, o governo não cumprirá as metas estipuladas.

Na  área  da  assistência  social,  na  área  da  geração  de  renda,  na  área  do

saneamento, não há previsão de vinculação e obrigatoriedade de gasto orçamentário.

Na área da assistência, há uma luta histórica para haver, no mínimo, 5% em todos os

níveis de governo. No caso da educação e da saúde, existe, sim, essa vinculação. E

digo aqui,  sem nenhum problema, que defendo a campanha Assine  + Saúde,  da

Assembleia. Também defendo que o governo federal deve investir 10% na saúde. A

saúde, de fato, precisa de mais saúde, precisa de mais médicos.

Não fugirei regimentalmente do assunto - as contas do governador -, mas fiquei

envergonhado com a reação contra os profissionais cubanos, sem entrar no mérito do

programa Mais Médicos, que defendo. Aquela forma de tratamento não condiz com a

atitude de profissional  de nosso país  nem de nenhum outro país.  É uma postura

elitista, conservadora, reacionária. Uma coisa é defender direitos, levantar bandeiras,

apresentar  publicamente  as  posições,  mas  aquela  postura  quase  preconceituosa

envergonha o País, até porque Cuba tem grande experiência e grandes conquistas

em indicadores sociais, no ensino infantil, na própria saúde, na distribuição de renda.

Se o país não está em melhor situação é pela própria condição econômica, devido a

bloqueios  históricos  sucessivos.  É  óbvio  que  é  possível  avançar  na  questão
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democrática em Cuba, mas há particularidades, entre elas a relação com os Estados

Unidos.

Gostaria  de  dizer  que  nossa  postura  é  de  obediência  estrita  à  legislação,

independentemente  de  o  governo  ser  do  PSDB  ou  do  PT.  Quantos  prefeitos,

deputado Sávio, tiveram suas contas rejeitada?. Conheço uma prefeita que, em razão

de um repasse de R$7.000,00 ou R$8.000,00 a mais para a Câmara Municipal, o que

se deu por causa de divergência de critério de cálculo, teve suas contas rejeitadas,

ficando impedida de disputar eleições, e o carimbo de ficha-suja. Como conceber que

haja um TAG, que não é lei, para descumprir a lei?

Defenderei a rejeição das contas e espero que esta Casa se paute pelo estrito e fiel

cumprimento da legislação existente. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sávio Souza

Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Deputada Maria Tereza, Deputado

André Quintão, telespectadores da TV Assembleia, pessoas que nos acompanham

nas galerias, estou eu aqui de novo. Quem me ouviu falar vai achar que está ouvindo

de novo. “Devo estar doido, já ouvi isso, já vi isso”. Mas não. É outro ano. Já jogaram

2007 para debaixo do tapete, já livraram a cara do imperador naquele ano. Agora o

que está em jogo é livrar a cara do imperador em 2008. Mas em 2008 ele também

deixou de cumprir  a lei? Deixou. Foi por um tiquinho, uma beiradinha? Não foi,  é

paulada, é bilhão.

Aqui em Minas, presidente, a coisa está estranha, aqui o poste está urinando no

cachorro.  Mudou tudo.  Quem tem de cumprir  a  lei  faz acordo para  descumpri-la.

Quem tem de fiscalizar finge que não é com ele. Uma coisa não tem nada com a

outra. Os técnicos do “tribunal de faz de conta” dizem que tem de rejeitar. Estão lá

para isso, fizeram concurso, têm carreira, estabilidade, compromisso com o Estado

de Minas.  Mas os conselheiros...  Líder de governo...  Lembra? Eu que arrumei os

votos para mandá-lo para o “tribunal de faz de conta”! Foi o imperador de Minas que o

mandou! Agora tem de prestar sua vassalagem, tem de beijar as mãos, tem de rasgar

a Constituição, que já está espinafrada, rasgada, dilacerada pelo bico dos tucanos de

Minas.
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Em  2008,  de  novo.  O  deputado  Rogério  dizia  que  existe  uma  operação  de

desinfecção.  Desinfetando  com  lama!  Não  é  desinfecção,  deputado  Rogério,  é

ocultação dos problemas. Está decretado na Minas dos tucanos que aqui vale tudo -

tudo! Rasga-se a Constituição. Descumpre-se a lei. Faz-se negócio com os amigos.

Acaba-se com a educação, com a saúde. Mas o escândalo não pode acontecer, pois

pode prejudicar a campanha do senador imperador das alterosas, que decretou a si

mesmo a função, a vocação, o destino de presidir o País. Como ele decretou esse

destino, o resto não conta. Lei não conta. Constituição não conta. Tribunal de Contas

é “tribunal de faz de conta”.  A Assembleia é homologativa. Justiça, a gente ajeita.

Porque aqui só vale a vontade do imperador.

Investimento do Estado de Minas Gerais em educação, em 2008. Não é folheto do

Minas sem Censura,  não é jornal  de mandato do deputado Sávio  Souza Cruz,  é

relatório  do “tribunal  de faz de conta”.  Em 2008 o governo de Minas investiu  em

educação R$5.664.000.000,00, só para ficar nos números maiores. Isso equivale a

20,97% do orçamento. O que a Constituição de Minas prevê, presidente? Que têm de

ser no mínimo 25%, e não 20%. Significa que foram retirados das salas de aula, dos

servidores da educação, das cantineiras, dos professores, do material de consumo,

do  material  escolar,  da  merenda  escolar  nada  menos  que  R$913.687.000,00  em

2008. Mas a destinação disso deve ter sido muito nobre.

Claro,  é  dinheiro  para  o  Minas  Arena,  para  os  amigos  do  Aécio,  para  as

empreiteiras, para o perdão das dívidas da Ricardo Eletro. É nobre! O Fasano iria

fazer um supercastelo num prédio público na Praça da Liberdade. Para os amigos,

não falta nada, principalmente para quem, presidente Marques? Para a D. Andrea.

Nada  falta  para  a  D.  Andrea  fazer  propaganda.  Resolve  aí,  D.  Andrea,  a  nossa

educação está aos cacarecos! Então, contrate a Falabella e ela vai falar  que está

bom. E depois, quando já não estão acreditando mais na Falabella, porque ela está

espinafrada nas redes sociais, contrata-se o Milton Gonçalves: vêm as criancinhas.

Até eu queria correr e dar um abraço no Milton Gonçalves. Beleza de propaganda,

padrão global! Mas as salas de aula estão um fracasso: sem merenda, sem carreira,

sem  salário,  sem piso,  sem  nada.  Mas  não  precisa,  em  Minas  o  poste  urina  no

cachorro. Mudou tudo! Tiveram a desfaçatez de levar o Joaquim Barbosa debaixo da



83
____________________________________________________________________________

imagem do nosso mártir Tiradentes, para fazer os salamaleques e rapapés, porque

está arquivado o mensalão mineiro, o mensalão dos tucanos, o original,  a grande

criação do PSDB de Minas.

O  Valerioduto  foi  concebido  aqui,  projetado  aqui.  Os  primeiros  túneis  foram

construídos aqui. O do PT, que é de gente feia e pobre, já está julgado, condenado e

espinafrado.  Mas  o  processo  dos  bacanas  de  Minas  está  dormindo  nas  gavetas

empoeiradas do Supremo; está lá há cinco anos, mas não é julgado porque Minas

pode tudo. Isso pode prejudicar a campanha para atingir o destino autoproclamado do

imperador, que decretou: “Eu tenho que ser presidente e posso fazer em Minas o que

eu  quiser.  Aqui  não  tem  instituição,  não  tem  'tribunal  de  faz  de  conta',  não  tem

Assembleia,  não  tem  Judiciário.  O  Ministério  Público  está  dominado.  Está  tudo

dominado”.

Prosseguindo,  o  nosso  presidente  da  Comissão  de  Educação  vai  votar  pela

aprovação  das  contas  que  sonegaram  a  educação.  São  R$1.000.000.000,00  em

2008. Vai, presidente! E vai também o Presidente da Comissão de Saúde, meu amigo

e ilustre deputado Carlos Mosconi, grande entusiasta do Assine + Saúde. Assinar não

custa,  então  vamos  assinar,  fazer  salamaleques,  fazer  caravanas,  colocar  nas

manchetes, pôr nos jornais que estamos querendo mais saúde. Estamos mesmo?

Vamos  ver.  Em  2008,  presidente  Hely  Tarqüínio,  ilustre  médico,  qual  foi  o

investimento em saúde em Minas? Foi R$2.718.000.000,00, o que equivale a 7,36%

do  orçamento.  A  Constituição  fala  que  são  12%,  no  mínimo,  mas  aqui  são

R$7.000.000.000,00, porque o imperador mandou. Vale a Constituição ou a vontade

do imperador? É claro que é a vontade do imperador.  Quem é mais subserviente,

mais  sabujo,  mais  leniente?  Vamos  fazer  a  disputa.  Isso  significa  que

R$1.050.000.000,00 deixaram de ir para os hospitais, para os postos de saúde de

Minas. “Mas não tem problema porque nós assinamos o Assine + Saúde. Assinamos

para ver se o governo federal manda, porque nós não mandamos”. E no “tribunal do

faz  de  conta”  os  “prefeitinhos”  são  condenados  porque  faltaram  R$600,00,

R$1.000,00.  Estão  todos  condenados,  com  ficha  suja,  desmoralizados,

desacreditados, mas o campeão, o imperador,  senador de Minas - foram mais de

R$2.000.000.000,00 sonegados à saúde e à educação.
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Médicos de Minas, enfermeiros, tralhadores da saúde e da educação, vocês sabem

melhor do que ninguém o que virou a saúde em Minas. Não na propaganda, porque

lá está ótima. Na propaganda, a saúde está uma beleza, porque essa propaganda é

peça de campanha do senador. Mas nos hospitais, nos postos de saúde, nas escolas,

essa tragédia tem origem nisso.

Mais uma vez apelo aos meus pares,  deputados de Minas: tenhamos coragem,

vamos cumprir a Constituição, e não dever obediência - que não temos - a esse falso

imperador  de Minas;  vamos dizer  não às suas contas,  vamos restaurar  a  ordem,

restaurar o cumprimento da Constituição. É isso que nos impõe os nossos mandatos,

se é que nós os honramos. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a deputada Maria Tereza

Lara.

A deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Mais  uma vez,  quero  frisar  questões  que  já

colocamos, nós, do Bloco Minas sem Censura, quanto às contas de 2006 e de 2007

referentes ao não cumprimento dos 25% em educação e dos 12% em saúde. Isso já

foi  bem  explicitado,  é  uma  questão  muito  mais  séria  do  que  simplesmente  uma

discussão  política  ou  uma  divergência  entre  situação  e  oposição.  Essa  é  uma

situação  muito  grave,  porque  muitos  prefeitos  se  tornaram  inelegíveis  por  não

cumprirem os 25% da educação no Estado. Essa é uma lei federal que tem mais de

20 anos. Sou professora aposentada, trabalhei 25 anos na rede estadual, fui diretora.

Temos o piso nacional da educação, que ainda não é cumprido em Minas Gerais. Por

isso é inconcebível aprovarmos as contas com essa situação de não cumprimento

dos 25% em educação e dos 12% em saúde.

Hoje estávamos discutindo com o deputado Mosconi, presidente da Comissão de

Saúde, e com todos os membros dessa comissão outra situação em relação à saúde.

Esta Casa recolheu assinaturas, fez campanha em prol do Assine + Saúde, para o

governo federal aplicar mais recursos nessa área. Assinamos esse abaixo-assinado,

estive  em Brasília  para  entregar  as  615 mil  assinaturas de  Minas  Gerais.  É  uma

questão de compromisso com saúde e com educação, por isso não podemos aceitar

que Minas Gerais aprove essas contas, já que o constitucional não foi cumprido. Além

disso, é uma questão de prioridade. De fato os recursos não são suficientes para
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todas  as  políticas  públicas  necessárias,  infelizmente;  assim,  precisamos  ter

prioridades.  Costumamos  dizer  que  o  cobertor  é  curto,  mas  temos  de  ver  as

prioridades. E o governo, em 2006, 2007 e também 2008, na época do governador

Aécio Neves, não cumpriu a legislação, o índice constitucional de 25% em educação

e de 12% em saúde.

Quero fazer um apelo, porque não é uma questão da oposição, mas de todos os

parlamentares  da  Casa:  não  podemos  aprovar  contas  com  esses  óbices

constitucionais.

Questão de Ordem

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, peço que suspenda a reunião

por alguns minutos, para que possamos terminar os acertos para a votação.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.  A presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do

art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder à votação pelo

processo eletrônico, a Presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel, que façam o registro biométrico no terminal

e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin -  Bonifácio Mourão - Bosco -  Braulio Braz - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

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

João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

-  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia  Ferreira -  Marques Abreu -  Neilando Pimenta  -

Pinduca Ferreira -  Romel Anízio - Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sebastião
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Costa - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados e a deputada:

Almir Paraca - André Quintão - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Sávio Souza Cruz.

O deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

A deputada Liza Prado - Sr. Presidente, votei “sim”.

O deputado Doutor Wilson Batista - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

A deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, Rosângela Reis vota “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 44 deputados. Votaram “não” 6

deputados. Está aprovado o projeto, salvo emenda.

Questão de Ordem

O  deputado  Bonifácio  Mourão  -  Sr.  Presidente,  como  liderança  de  governo,

gostaríamos  de  pedir  a  todos  os  deputados  que  permaneçam  presentes,  pois

votaremos  o  Projeto  de  Resolução  nº  3.996,  ainda  de  prestação  de  contas  do

governador.  Há  um  entendimento  com  a  oposição.  Já  falaram  até  agora  sete

oradores,  faltam  apenas  dois.  Em  pouco  tempo,  portanto,  estaremos  votando  o

terceiro projeto de resolução.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, que emenda é essa? Poderiam ler

para nós.

O presidente - A presidência solicita ao secretário que proceda à leitura da Emenda

nº 1.

O secretário (deputado Fred Costa) - (- Lê a Emenda nº 1, que foi publicada no

Diário do Legislativo de 22/11/2008.).

O presidente - Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os deputados e a deputada:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

- Registram "não" as deputadas e os deputados:

Ana Maria Resende -  Antônio Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho
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do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista

- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  "sim"  6  deputados.  Votaram  “não”  41  deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 1.  Está,  portanto,  aprovado,  em turno único,  o  Projeto  de

Resolução nº 2.867/2008. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.996/2009, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado de Minas

Gerais referentes ao exercício de 2008. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado

Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Bom dia, presidente, deputados e deputadas. Mais

uma vez, nós,  do Bloco Minas sem Censura, estamos aqui encaminhando o voto

contrário à aprovação. Sabemos que as contas precisam ser mais bem avaliadas. Há

muita  coisa  que  ainda  precisamos  compreender.  Ontem,  eu,  o  deputado Rogério

Correia e o deputado Ulysses Gomes estivemos no Tribunal de Contas do Estado.

Fomos pedir  ao Tribunal  de  Contas que fizesse uma revisão do TAG - termo de

ajustamento  de  gestão  -  que  permite  ao  governo  do  Estado  descumprir  preceito

constitucional referente à aplicação de no mínimo 12% na saúde e 25% na educação.

Fui prefeito, como vários deputados e deputadas desta Casa, e sei das dificuldades

que os prefeitos enfrentam no dia a dia, no interior. Conheço a dificuldade que é para

aprovar as contas no Tribunal de Contas. Então, aprovar as contas como estamos

fazendo aqui nos leva a fazer uma reflexão. Por que o Estado tem a prerrogativa de

ter suas contas julgadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, enquanto a

maioria dos municípios passa por dificuldades tremendas para aprovar as suas?

Primeiro, deve-se realmente aplicar o preceito constitucional. Aliás, deve-se aplicar

o máximo possível em saúde e educação, e não só o mínimo de 12% na saúde e os
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25%  na  educação  dos  municípios.  Vamos  aplicar  o  máximo  possível  para

melhorarmos a saúde e a educação. Mas o Estado não vem aplicando esses índices

já há algum tempo.

Devido a isso, nós, do Bloco Minas sem Censura, queremos encaminhar o nosso

voto contrário à aprovação das contas porque consideramos que é preciso que os

mineiros  tomem  maior  conhecimento  das  contas  e  saibam  realmente  o  que  está

sendo aprovado, com maior detalhamento, especialmente em relação à saúde. Como

disse, faz algum tempo que o Estado não tem aplicado, cumprido a Constituição no

mínimo possível,  e  isso faz com que os municípios sejam obrigados a gastar um

recurso  que  não  têm.  Aliás,  diversos  municípios  estão  em  dificuldade  tremenda

porque não contam com a aplicação constitucional dos 12% e por isso acabam tendo

de arcar com aquilo que não é da obrigação deles.

Acabamos  de  assistir  a  um  debate  acalorado  sobre  os  programas  do  governo

federal,  especialmente  o  programa Mais  Médicos.  Aproveito  a  oportunidade  para

informar  que,  na  Comissão  de  Saúde,  aprovamos  uma  audiência  pública  a  ser

realizada no dia 25 de setembro, às 9h30min, para tratar do programa do governo

federal  Mais  Médicos.  O  referido  programa  incentivou  os  médicos  brasileiros  a

trabalharem em municípios que não têm médicos e nenhuma assistência à saúde.

Após  um longo debate  na  sociedade e  na imprensa,  as  vagas para  médicos em

várias cidades não foram preenchidas. Há vários municípios do Estado que não têm

médicos.  A partir  disso,  o governo federal,  cumprindo a obrigação de governo de

resolver essa séria questão, começou a convocar médicos estrangeiros.

Aproveito  a  oportunidade  para  lamentar  a  postura,  nesta  semana,  de  alguns

médicos cearenses e não de todos, que trataram com extremo preconceito e falta de

respeito os nossos irmãos cubanos, que chegaram ao aeroporto para trabalhar em

cidades que os médicos brasileiros não quiseram. Aliás, eles têm o direito de não

querer. Entretanto, quero repudiar essa atitude grotesca e antidemocrática, que não

condiz,  que não tem nada a ver com o espírito hospitaleiro do povo brasileiro de

maneira geral.  Assim sendo,  no dia 25 de setembro, faremos aqui  uma audiência

pública para tratar do programa Mais Médicos.

Gostaria de sugerir ao nosso presidente da comissão, deputado Carlos Mosconi, e
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aos  deputados  Arlen  Santiago,  Doutor  Wilson  Batista  e  Carlos  Pimenta  que

convidemos os médicos cubanos a estarem presentes para que os mineiros possam

conhecê-los por intermédio da TV Assembleia. Esses médicos têm longos anos de

preparo e já trabalharam em vários países.

Têm mestrado, têm realmente uma experiência muito grande em saúde preventiva

e trarão para milhões de brasileiros um direito elementar: ter assistência à saúde. Já

disse uma vez que, por exemplo, para nós, deputados, é algo corriqueiro ter acesso a

um médico, mas, para um grande número de brasileiros, um simples médico, uma

mesa e uma cadeira são um luxo, são o máximo. Então queremos que haja realmente

mais  investimentos  em  saúde.  Essa  conta  não  fecha,  porque  não  respeitam  o

preceito constitucional de aplicar em saúde, no mínimo, 12% dos recursos. Assim, as

contas não podem ter  a  nossa aprovação.  A nossa função é fiscalizar  e  exigir  o

cumprimento da Constituição, especialmente em um tema tão importante.

Muitos brasileiros foram para as ruas de Belo Horizonte e de várias cidades, no mês

de junho, para reclamar por mais e melhores investimentos em saúde, e eles não

estão sendo feitos. Se aprovarmos as contas e não observarmos isso, estaremos

concordando com o fato de que o Estado não deve realmente cumprir a Constituição.

Até falamos ontem com os conselheiros que o fato de o Tribunal de Contas concordar

com o não cumprimento da Constituição é um absurdo muito grande e que esta Casa

deve cobrar que isso não aconteça. Os municípios devem aplicar a maior parcela

possível  do seu orçamento em saúde e em educação, mas e o Estado? Ele não

precisa fazer esse investimento, e vamos aqui aprovar suas contas com esses vícios

e essas dificuldades? Recebemos do povo mineiro a atribuição e a missão de cuidar

bem e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e sabemos que a saúde no Estado

também está muito precária e um verdadeiro caos. Frequentemente na Comissão de

Saúde recebemos pedidos para a realização de audiências públicas em várias partes

do Estado. Hoje, por exemplo, lemos uma do deputado Sávio Souza Cruz sobre um

problema  acontecido  em  uma  cidade  do  Leste  em  que  percebemos  que  faltam

investimentos do Estado. Tenho pensado bastante nisso, porque, se aprovarmos uma

conta que não respeita a Constituição, também estaremos errados.

Então, Sr. Presidente, era esse o encaminhamento que gostaria de fazer, ou seja, o
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voto contrário à aprovação das contas.

O presidente -  Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério

Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  deputado Hely  Tarqüínio,  e  Srs.

Deputados, parece que está em curso a operação limpeza, que é o ato de jogar para

debaixo do tapete as sujeiras do Estado de Minas Gerais, a fim de que fique livre o

terreno para o imperador se candidatar a presidente da República. Para isso, nada é

observado, as leis não valem. O Tribunal de Contas do Estado aprovou um termo de

ajustamento de gestão e faz vista grossa para a Constituição.

Minas não precisa respeitar a Constituição Federal. O imperador não quer investir

em saúde nem em educação. Ficou devendo R$8.000.000.000,00 para a saúde e

R$8.000.000.000,00 para a educação. Esse investimento não interessa ao imperador,

mas  também  não pode aparecer  para  o  Brasil  que  Minas  Gerais  deu  esse  mau

exemplo,  então  enviem  rapidamente  as  contas  para  a  Assembleia  Legislativa.  O

Tribunal  de  Contas finge que não vê,  e a Assembleia  Legislativa  as  aprova,  não

interessa.

Os deputados estavam falando do Assine + Saúde, mas agora é menos saúde. Não

tem problema: menos saúde; no Estado, menos saúde.  E se vier  médico cubano,

então piora a situação; aí vamos tirá-los daqui mesmo. Mas o Estado de Minas Gerais

pode pagar uma miséria a um médico, porque não investe 12% em saúde em Minas.

Mas o menos saúde em Minas pode, porque o imperador quer investir o recurso da

saúde em outros  cantos.  A operação limpeza está em curso.  Tribunal  de Contas,

Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, todos façam vistas grossas.

Da imprensa nem se fala. Existe imprensa em Minas? A pergunta que fica é esta:

existe imprensa? A Dra. Andrea Neves cuida do assunto. “Vai lá, Andrea, resolve esse

problema.  Tem  gente  na  imprensa  que  está  questionando  alguma  coisa.

Questionando?  Imprensa  questiona?  O  que  é  isso?  Imprensa  não  é  feita  para

questionar; imprensa é feita para publicar os informes do governo do Estado, que,

aliás, são caríssimos!  Pago caro. Para que essa imprensa vai  colocar assunto de

menos saúde, menos educação em Minas? Mentira! Olha a propaganda! Está tudo

bem! Segurança pública está ótima! Os índices estão todos bons! Publique-se!.” Mas
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não é diário oficial, Andrea, é imprensa. “É a mesma coisa: diário oficial, imprensa, é

tudo a mesma coisa. Para mim, é tudo imprensa oficial. Eu já pago caro os anúncios!

Ora, o que a imprensa quer além disso?” Mas, Andrea ... “Não tem mas! Cumpra-se!

E  olha  lá!  Já  tem  jornalista  que  nem  está  trabalhando  mais!  Ficou  com  essas

bobagens, nem trabalha mais! Jornalista questionando coisa? O que é isso? Manda

embora!  Já  tem  exemplo!  Olha,  lembra  aquele  que  foi  mandado  embora  da

Bandeirantes? Lembra-se dele? Quer  entrar  na fila?  Já pago caro!  Lembre-se do

Kajuru! Lembra-se do Kajuru? Foi questionar Brasil e Argentina, hein, Kajuru? Tchau,

tchau, Kajuru! Outros Kajurus virão! Andrea Neves, cuida lá da imprensa mineira.”

Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa,

imprensa  mineira,  tudo  a  serviço  da  operação  limpeza.  O  imperador  quer  ser

candidato.  Governo  de  Minas?  Isso  não  existe!  É  comitê  eleitoral.  Cidade

Administrativa  é  comitê  do  Aécio:  CA,  comitê  do  Aécio,  Cidade  Administrativa.  E

assim  funciona  Minas  Gerais:  tudo  tem  de  ser  escondido.  Olha,  mas  tem  gente

atrapalhando aí: o Sind-UTE lançou uma campanha, educadores denunciam dívida

de  R$8.000.000.000,00  do  governo  com a  educação.  “Então,  manda  perseguir  a

sindicalista, essa tal de Bia! Põe a polícia atrás da Bia, pra fiscalizar a vida dela,

escarafunchar a vida dela! Põe a P2 atrás da Bia. A Bia está reclamando que tem P2?

O que é isso? Nada!  Nada a ser investigado!  Corregedoria de Polícia? Não!  Não

houve! Isso não existe! Persegue a Bia! Persegue o Renato! Saúde? O que que é

isso? Sind-Saúde? Sind-UTE? Ficam aqui atrapalhando o governo de Minas de fazer

suas propagandas! Que campanha é essa que virá, que o Sind-UTE está fazendo e

que  mostra  que  o  governo  não  apoiou,  não  aprovou,  não  colocou  na  educação

R$8.000.000.000,00?”  E assim vai  Minas Gerais.  E a Assembleia Legislativa está

aqui, à disposição para fazer a operação limpeza, para colocar debaixo do tapete as

sujeiras de Minas. Esta é a limpeza: joga-se tudo para debaixo do tapete, e assim vai

sendo feita a operação do senador imperador das Minas Gerais. Aproveitem que o

Gurgel ainda estava lá e ponham também as sujeiras nacionais debaixo do tapete.

A presidenta Dilma anuncia mais saúde, anuncia mais educação. “Essa presidenta

Dilma está atrapalhando os nossos planos. É preciso também dizer que ela não é

mineira. Isso faz parte do nosso plano. Então ponham aí a imprensa dizendo que ela
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não é mineira. Ponham lá a imprensa falando essa bobagem.” Mas o senador pode ir

para o Rio de Janeiro. O senador pode ir para o Rio de Janeiro com o dinheiro do

Senado, viajar toda semana e morar no Rio de Janeiro. Aí pode, é senador carioca.

Quatro senadores! Mas isso a imprensa não publica: não publica que o dinheiro que o

senador tem no Senado não é para vir para Belo Horizonte no fim de semana: é para

ir para o Rio de Janeiro, viver no Rio de Janeiro. Agora, viver em campanha pelo País

afora pode, com o dinheiro do Senado.

O senador pode tudo. O imperador pode tudo. Ele pode viajar para o Rio de Janeiro

com dinheiro do Senado. Isso é perdoável. Ele não vem a Belo Horizonte. O senador

vai para o Rio de Janeiro tomar um chopezinho no Cervantes, pois ninguém é de

ferro. Ele tem de ir  lá.  Esse é o quadro que encontramos em Minas Gerais.  Isso

parece brincadeira, mas, infelizmente, é verdade. E tome preconceito.

Novamente,  farei  duas  sugestões  ao  governador  Anastasia  para  utilizar  esse

dinheiro, pois com R$8.000.000.000,00 dá para fazer o que vou dizer.  Darei  duas

sugestões  simples,  uma para  a  educação  e  outra  para  a  saúde,  para  que,  pelo

menos, não persiga as pessoas que vêm trabalhar. Deputado Alencar da Silveira Jr.,

V.  Exa.  está preocupado com isso.  Pelo  menos,  ele  deveria  utilizar  o  recurso da

educação para a alimentação das professoras.  Ele tem de investir  em segurança

alimentar dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Deputada Maria Tereza

Lara, que foi professora anos a fio: proibir uma professora de se alimentar na escola

é, no mínimo, desumano, para não usar outra palavra. Eles querem perseguir. Não

são  aplicados  na  educação  R$8.000.000.000,00,  e  uma  professora  não  pode  se

alimentar na escola. Sugiro que use um pouquinho desse dinheiro que todo ano não é

investido na educação para a alimentação das professoras na escola.

Enfrento  o  problema de  um  projeto  de  lei,  que está  agarrado na  Comissão de

Constituição e Justiça, para que o Estado invista um pouquinho desse recurso na

segurança  alimentar  das  professoras,  para  ajudar  no  Programa  de  Aquisição  de

Alimentos e no Programa Nacional  de Alimentação Escolar.  Isso é simples.  Seria

utilizado um pouquinho desse recurso.

Deputado Hely  Tarqüínio,  que é  médico:  a  outra sugestão é  para  a  saúde.  Os

médicos da Assembleia Legislativa estão preocupados em colher assinaturas para o
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programa Assine + Saúde. Vamos salvar Minas Gerais para que não fique com o

programa Assine Saúde. O governador Anastasia poderia firmar um convênio com

médicos estrangeiros, caso os médicos mineiros não queiram ir para os rincões. Até o

presidente da AMM, Toninho Andrada, do PSDB, que hoje é prefeito, sentiu o drama e

disse: “Tem de ser levado médico, mesmo”. Com esse recurso que não está sendo

investido, sugiro ao governador Anastasia, governador de direito, que peça licença ao

governador de fato para levar médicos ao interior.

Ele  pode firmar  um convênio  com Cuba,  mas o  Estado terá  de  pagar  mais  ao

médico cubano do que paga ao médico mineiro, que recebe uma miséria. Ele terá de

pagar uns R$10.000,00, mas acho que isso valerá a pena, pois o recurso não está

sendo investido na saúde, mesmo. Assim, teremos médicos no interior. São estas as

minhas duas sugestões: alimentação para as professoras e convênio com médicos.

O que vejo é que um senador tucano aplaude um senador boliviano, com denúncias

de corrupção e  tráfico  de  drogas  na Bolívia.  Este  foi  aplaudido e  recebido  pelos

senadores tucanos, que disseram: “Muito bem, Excelência, que veio da Bolívia”. Mas

eles vaiam os médicos cubanos que vieram trabalhar. Estes ganham vaia. Dizem que

são negros e que são não sei o quê. É uma mistura de xenofobia com racismo. Eles

dizem: “Esses médicos não servem, pois  são cubanos”. Mas o senador boliviano,

acusado de corrupção em seu país, é bem-vindo. Este recebe aplausos. Há uma

inversão de valores, e isso é muito ruim, pois é preconceito ideológico puro. Isso é o

que acontece. Os médicos que querem trabalhar aqui não podem vir.

Deputado Alencar da Silveira Jr., gostaria muito de lhe conceder aparte, mas, de

acordo com o Regimento, não posso fazer isso. O Regimento não permite aparte em

encaminhamento  de  votação.  Gostaria  muito  de  escutar  V.  Exa.  Se  o  presidente

deputado  Hely  Tarqüínio  permitir  que  V.  Exa.  faça  aparte,  mesmo  não  sendo

regimental, gostaria muito de ouvir V. Exa.

Sr. Presidente, encerrarei fazendo um apelo: vamos fazer essa operação limpeza

direito.  Temos de desinfetar,  e  não,  jogar  a  poeira  debaixo  do tapete,  como está

sendo  feito  para  fingir  que  o  problema  não  existe.  Deixaram  de  investir

R$8.000.000.000,00 na educação e o mesmo valor na saúde. Não foram investidos

R$16.000.000.000,00 ao todo, e estão jogando a sujeira debaixo do tapete, fingindo
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que ela não existe.

Ainda bem, deputado Ulysses Gomes - termino aqui, Sr. Presidente -, que ontem o

Sind-UTE lançou uma belíssima campanha, juntamente com o Sindifisco e o Sind-

Saúde, para mostrar a verdade ao povo mineiro. Vão fazer uma campanha visando

saber onde estão os R$16.000.000.000,00 que não foram investidos na saúde e na

educação. Voto contra as contas do imperador de Minas, que, repito, procura jogar a

poeira para debaixo do tapete.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento Interno,

vai suspender a reunião por 3 minutos para que se configure o quórum necessário

para votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do

art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder à votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Deiró Marra - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon

Franco -  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes - Inácio Franco -  João Leite -  Juarez

Távora  -  Juninho  Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

André Quintão - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Sávio Souza Cruz - Ulysses Gomes.

A deputada Liza Prado - Sr. Presidente, meu voto é "sim".
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O presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  38  deputados.  Votaram  “não”  7

deputados.  Está,  portanto,  aprovado,  em  turno único,  o  Projeto  de  Resolução  nº

3.996/2009. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 276/2011, do deputado Paulo Guedes,

que altera o art. 17 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. A Comissão de Justiça concluiu

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A

Comissão  de  Meio  Ambiente  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 2, que apresentou. A Comissão de Política Agropecuária opinou pela

rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, e pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Meio Ambiente, com as Emendas nºs 1 a

66, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Meio Ambiente, com as

Emendas nºs 1 a 5 e 7 a 66, da Comissão de Política Agropecuária, e as Emendas

nºs 67 a 70, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Meio Ambiente, que opina pela aprovação do Substitutivo nº 3, que apresenta, com as

Emendas nºs 1, 2, 5, 7, 9 a 13, 15, 18, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 46, 47, 49, 51,

53 a 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. Vem à Mesa o requerimento do

deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a votação destacada da Emenda nº 97. A

presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado André

Quintão.

O deputado André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

acompanhamos esse projeto de lei muito importante, que trata da versão mineira do

Código Florestal. Desde o início alertamos a esta Casa da importância de um tempo

razoável de debate. Por isso fizemos questão de que não fosse votado durante o mês
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de julho em função do pouco tempo de tramitação.  Sabemos que o resultado do

Código  Florestal  Brasileiro  não  agradou  boa  parcela  de  segmentos  que  têm

preocupação toda especial com a questão ambiental.

Durante a tramitação do projeto na Assembleia, houve o risco de que a proposição

a ser votada flexibilizasse e prejudicasse ainda mais o meio ambiente. É bom que se

diga isso, porque muitas pessoas que não acompanham, no dia a dia, os trabalhos da

Assembleia não têm ideia do processo de tramitação das emendas, dos substitutivos

nas comissões. Havia uma preocupação até jurídica, além da questão ambiental, com

a possibilidade de a lei mineira ser mais flexível do que a lei federal. Para que não

haja  margem  de  dúvida,  reitero  que  sabemos  da  importância  da  agricultura,  da

pecuária,  da  agricultura  familiar,  do  agronegócio  para  o  Estado  de Minas  Gerais.

Porém, ao discutir o substitutivo e as emendas, a nossa inspiração foi no sentido de

achar o ponto de equilíbrio.

Há uma incompreensão que precisa ser desvendada: muitas vezes a morosidade

dos procedimentos de licenciamento, a morosidade decorrente da incapacidade de

gestão e da falta de estrutura faz com que a lei se transforme numa espécie de bode

expiatório  para  o  travamento  de  processos  de  licenciamento,  de  liberação  de

atividades econômicas, que têm sua importância regional para a economia mineira e

para a geração de emprego. Nesse período, buscamos incidir nessa discussão para

que o resultado final não fosse, inclusive, pior que a legislação federal, para acolher

aqueles  que,  com  razão,  tiverem  preocupação  com  nossos  mananciais,  com  a

proteção  das  matas.  Minas  Gerais  tem  alto  índice  de  devastação  florestal,  com

paraísos ecológicos e outras formas também de atividade de renda decorrentes do

turismo, do ecoturismo. Esse esforço foi feito. O que será votado aqui não é resultado

de consenso.

Registro que muitas das nossas propostas não foram acolhidas - apenas algumas o

foram. Registro a importante participação da Associação Mineira de Defesa do Meio

Ambiente - Amda -, na pessoa da Dalce e de todos os outros militantes, que desde

julho  já  nos alertaram para o fato de  que a  proposição a  ser  votada deveria  ser

melhorada.  Destacamos,  por  exemplo,  o  controle  da  entrada  de  carvão  de  mata

nativa de outros estados. Houve uma preocupação - e foi absorvida - de ser feito esse
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controle. Mas outras questões ainda nos preocupam, entre elas a definição de áreas

prioritárias para unidades de conservação. Temos um atlas de biodiversidade para

conservação. Nesse prazo de dois anos, é importante que o Copam publicize essas

áreas  e  que,  até  lá,  alguns  critérios  sejam  observados,  entre  eles  vedação  de

supressão de vegetação primária e realização de estudos técnicos, para que áreas de

extrema e especial importância não sejam afetadas. Da forma como está redigido o

substitutivo, se o Copam não agir, não haverá mecanismos de proteção dessas áreas

que já são previstas pelo atlas da biodiversidade. São questões importantes. Quem

sabe até o 2º turno poderemos incorporá-las?

Será destacada a Emenda nº 97, que dispõe sobre compensação. Queremos que a

compensação ocorra em áreas localizadas na mesma sub-bacia da área de reserva

legal a ser compensada. Não havendo essa possibilidade, de forma comprovada, que

ocorra  na  mesma bacia  hidrográfica.  É  uma emenda  apresentada  pelo  deputado

Almir, a qual também assinei.

Queria registrar que não há consenso sobre tudo o que está sendo votado. Nesta

Casa, há correlação de forças, visões diferenciadas. Em relação à agricultura familiar,

que  nos  é  muito  cara  e  tem  sempre  o  nosso  apoio,  algumas  questões  foram

consideradas. É a agricultura familiar que coloca alimentos na mesa do trabalhador.

Esse é  um  projeto  possível.  A participação  de  militantes,  da  Amda,  do  fórum  de

ambientalistas conseguiu, ainda que timidamente, alguns avanços.

Concluo essa intervenção, e assim o fiz na Comissão de Meio Ambiente, pedindo a

atenção especial dos deputados e das deputadas para os projetos que caminham

mais na linha da preservação. Entendi o argumento e o raciocínio dos que, de forma

legítima, vivem da produção, da agricultura, da pecuária. É legítimo. Eles estiveram

aqui, têm seus representantes legítimos aqui, assim como ocorre com a agricultura

familiar.  Isso  faz  parte.  Mas  há  processos  e  projetos  de  preservação  ambiental,

principalmente no Quadrilátero Ferrífero, na Região Metropolitana, na APA Sul, que

querem estabelecer diretrizes para buscar um ponto de equilíbrio entre preservação e

atividade minerária. Parece-me que não existe essa boa vontade de se buscar um

ponto  de  equilíbrio  para  votar  esse projeto.  Por  exemplo,  desarquivei  um projeto,

resultado de uma comissão especial,  que  trata de diretrizes  de  ocupação para o
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chamado Sinclinal Moeda, que vai de Belo Horizonte a Congonhas e possui reservas,

mananciais  e  nascentes  importantes;  pontos  de  beleza  cênica,  de  exploração

econômica, de residências, de atividades econômicas relacionadas a condomínios e

ao  turismo.  Na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  conduzida  pelo  deputado

Sebastião  Costa,  esse  projeto  tramitou  rapidamente,  mas  infelizmente  está

engavetado. Ontem fiz apelo ao secretário de Meio Ambiente; o parecer do governo é

favorável.  Gostaria  que  a  base  do  governo  nos  auxiliasse  para  que  houvesse

isonomia na tramitação dos projetos. Que haja mediação em relação àqueles que

possuem viés de proteção, de respeito ambiental.

Queria deixar claro que esse foi o processo. Não há consenso em torno do projeto,

mas  foi  a  tramitação  possível,  conforme  correlação  de  forças,  entendimento  e

incorporação de algumas demandas vindas da agricultura familiar e da Amda, ainda

que tímidas. Queria deixar registrado que não há unanimidade quanto ao conteúdo.

Quero deixar isso bem claro. Não é o Código Florestal,  a lei  florestal  mineira dos

sonhos. Ao contrário, ela flexibiliza mais que as legislações anteriores, mas, nesse

quadro  de  correlação  de  forças,  buscamos  aproximá-la  da  lei  nacional.  Muito

obrigado.

O presidente -  Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério

Correia.

O deputado Rogério Correia* - Deputado Hely Tarqüínio, deputadas e deputados,

vou  ser  bastante  breve,  porque  a  posição  do  Partido  dos  Trabalhadores  já  foi

expressada pelo deputado André Quintão. Concordo, na íntegra, com o que ele falou.

Todas as nossas preocupações em relação ao tema têm sido abordadas aqui por

várias vezes.

Mas é preciso reforçar os argumentos com preocupações que nos são muito caras.

Minas tem também um título negativo nessa área ambiental. Ao contrário do “Minas

avança”, que aparece nas propagandas de Andreia Neves na televisão, o que temos

é  um  índice  extremamente  negativo  na  questão  ambiental.  Pela  quarta  vez

consecutiva, o Estado de Minas Gerais ganhou o título de estado que mais suprime

mata atlântica.  Ele foi  campeão pela  quarta vez,  ou  seja,  tetracampeão.  Minas  é

tetracampeão  em  supressão  de  mata  atlântica,  um  título  que  não  pode  ser
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comemorado. Quatro vezes seguidas, foi o estado que mais suprimiu mata atlântica,

por isso as colocações do deputado André Quintão são mais que justas. Somente no

ano passando, Minas foi responsável por 50% do que houve de supressão da mata

atlântica.  Metade da supressão da mata atlântica é de responsabilidade de Minas

Gerais. Então, Minas ganhou o título de tetracampeã. Metade do desmatamento foi

feito  em  Minas  Gerais.  Alguma  coisa  está  errada.  Por  que  houve  esse

desmatamento? Dois fatores são essenciais nisso: o primeiro é a mineração. Minas

está  ajoelhada  perante  as  mineradoras.  O  governo  de  Minas  ajoelhou-se.  As

mineradoras fazem tudo. Minas virou a casa da mãe Joana da mineração. Tudo é

permitido às mineradoras. Esse é um dos motivos. Outro motivo são os eucaliptos,

que chamam de florestas verdes e que os ambientalistas chamam corretamente de

deserto verde. Estou falando do plantio deslavado de eucalipto, que vale para o Norte

de Minas e para o Vale do Jequitinhonha. Cada vez isso se amplia mais, sem regras.

Há um projeto de lei, assinado pelo governador Anastasia, inclusive, que permite que

as terras que têm plantio de eucalipto sejam doadas para as plantadoras, quando

deveriam vir para as mãos do Estado.

Então,  os  dois  fatores  de  desmatamento  são  a  mineração e  a  monocultura  de

eucalipto. Não há um freio real do governo de Minas em relação a isso. Repito que o

governo de Minas ajoelhou-se diante das mineradoras. É mais fácil conseguir uma

licença de instalação e de exploração de minério que uma licença para assentamento

de trabalhador  rural.  As coisas são invertidas.  Apresentei  uma emenda para isso.

Respeitando-se  todas  as  questões  ambientais,  que  não  pudesse  ser  exigido  dos

assentamentos de trabalhadores rurais - portanto para a reforma agrária, por ser terra

de interesse social - o licenciamento prévio de assentamento. Isso o secretário diz

que não pode, de forma alguma. Para isso tem de haver o licenciamento prévio. Para

se plantar em área de reforma agrária, são necessários cinco, seis, sete, dez anos

para se conseguir o licenciamento. Para isso não se consegue, mas a mineradora

consegue a licença para instalação e para a exploração de minério,  com a maior

facilidade. Essa mineração vai sendo feita e nem divisas traz, da forma como falam,

para o povo de Minas Gerais. A mineração enriquece poucos.

Metade  da  supressão  da  mata  atlântica  realizada  no  ano  passado  ocorreu  em
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Minas Gerais, como consequência da atividade das mineradoras e das plantações de

eucalipto, mas para elas não há ação contrária. A ação contrária é em relação aos

assentamentos, e o pequeno produtor rural, que é multado dia a dia, tem de pagar o

pato; é ele que é vigiado, fiscalizado. Para ele, há fiscal; para as mineradoras, não.

Realizamos uma audiência pública, em que a secretaria disse que havia ausência de

fiscalização, e falei: “Engraçado, para fiscalizar os pequenos há muitos fiscais, mas,

para  fiscalizar  a  ação  das  mineradoras,  não há fiscal.  É,  no  mínimo,  estranha  a

inversão existente em Minas Gerais no tocante a esse assunto”.

Sr. Presidente, termino dizendo que a aprovação se dá com a manifestação dessas

preocupações, numa correlação de forças em que estamos em posição desfavorável.

Estamos  tentando  dar  os  anéis  para  salvar  os  dedos,  mas  não  deixamos  de

denunciar a política existente em Minas Gerais e de cobrar ações do governo para

que,  no  próximo ano,  não sejamos novamente  campeões  de supressão  da mata

atlântica no Brasil. Muito obrigado.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  à  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado. Em votação, o Substitutivo nº 3, salvo emendas e destaque.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Almir Paraca - André Quintão - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon

Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Glaycon Franco - Hélio Gomes - Inácio Franco - Juarez Távora - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria

Tereza  Lara  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O deputado Alencar da Silveira Jr.  - Gostaria que fosse computado o meu voto

“sim”, lembrando, mais uma vez: está na hora de mexer no painel.

O deputado Marques Abreu - Sr. Presidente, meu voto também é “sim”.

O deputado Celinho do Sinttrocel - Sr. Presidente, gostaria que fosse registrado o

meu voto “sim”.



101
____________________________________________________________________________

O deputado Mário Henrique Caixa - Presidente, voto “sim” do deputado Caixa.

O deputado Juninho Araújo - Sr. Presidente, voto “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 42 deputados. Não houve voto

contrário.  Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  3,  salvo  emendas  e  destaque.  Com  a

aprovação do Substitutivo nº 3, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2 e as

Emendas nºs 1, 2, 5, 7, 9 a 13, 15, 18, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 46, 47, 49, 51,

53 a 56, 59, 66, 68, 69, 79, 82, 87, 89, 92, 98 e 100. Votação das Emendas nºs 3, 4,

6, 8, 14, 16, 17, 19 a 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 38 a 45, 48, 50, 52, 57, 58, 60 a

65, 67, 70 a 78, 80, 81, 83 a 86, 88, 90, 91, 93 a 96, 99, 101 a 123.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, solicito a leitura das emendas.

O  presidente  -  Deputado  Carlos  Henrique,  são  muitas  emendas.  A presidência

solicita  a  sua  compreensão,  porque  a  matéria  já  foi  tratada  nas  comissões,  as

emendas foram publicadas. Solicito a compreensão do deputado para retirar o seu

pedido, se possível.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, são muitas emendas e a bancada do

PT está com um problema, porque somos favoráveis ou contrários a algumas delas. A

reunião poderia ser suspensa por 2 minutos?

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  30  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até as 13h59min.

Questões de Ordem

O deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, como líder da Maioria e em nome

do bloco dos deputados da base do governo nesta Casa, peço a V. Exa. que indefira

o pedido do deputado que sugeriu a leitura das emendas, porque todas elas foram
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publicadas no diário oficial. Para o bom andamento dos trabalhos, peço a V. Exa. que

indefira os pedidos. Muito obrigado.

O  deputado  Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  também  analisando  a  questão  da

razoabilidade, como líder da Minoria também sugiro, por questão de bom senso, que

V. Exa. dê prosseguimento às votações, pois todas as emendas já foram publicadas.

O  deputado  Carlos  Henrique  -  O  encaminhamento  feito  por  este  deputado  é

regimental. Dentro do regimento, o pedido de leitura das emendas deve ser acatado

por V. Exa. Se isso não acontecer,  será aberto um precedente muito preocupante

nesta  Casa.  Ainda  que  sejamos  um  deputado  nesta  Casa,  temos  como  nossa

garantia o Regimento Interno, que é a carta magna desta Casa e deve ser respeitado

o pedido deste deputado.  Caso contrário,  será aberto um grande precedente,  e o

julgo muito perigoso para esta Casa e a votação desse projeto, que poderá ter outros

desdobramentos.

O deputado Anselmo José Domingos - Sr. Presidente, observo que estamos tendo

um  direcionamento  muito  parcial  desta  reunião.  Solicitei  a  palavra  antes  de  o

deputado Paulo Guedes falar. Aí foi dada a palavra ao deputado Paulo Guedes.

O presidente - Quero dizer o seguinte: foi feita a inscrição dos dois...

O  deputado  Anselmo José Domingos  -  Sr.  Presidente,  V.  Exa.  está  cortando  a

minha palavra...

O presidente - Foi acordo. Eles quiseram expressar...

O deputado Anselmo José Domingos - Tenho os meus 5 minutos para falar, e V.

Exa. corta a minha palavra.

O presidente - Não estou cortando. Só quero explicar que foi feita a inscrição dos

dois e eu devia passar a palavra a eles.

O deputado Anselmo José Domingos - Sr. Presidente, estou no meu tempo de fala.

O presidente - Foi feita a inscrição, por ordem, da Maioria e da Minoria. Agora, com

a palavra, V. Exa. Vamos ouvir atentamente, apesar do discurso...

O deputado Anselmo José Domingos - Sr. Presidente, meu tempo estava correndo.

Perdi já um tempo. Então gostaria de falar...

O presidente - V. Exa. poderá falar por mais 3 minutos.

O deputado Anselmo José Domingos - Então gostaria de utilizar todo o tempo a que
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tenho direito  para falar.  Primeiro,  estou entendendo que a reunião está com uma

condução parcial. Solicitei a palavra antes de o deputado Paulo Guedes falar. Não

conhecia nesta Casa essa inscrição de Maioria e de Minoria. Então sou totalmente

neófito nessa questão de Maioria e de Minoria. Mesmo assim, gostaria de ter sido

ouvido antes do deputado Carlos Henrique, e V. Exa. passa a palavra ao deputado

Carlos  Henrique.  Depois  V.  Exa.  passa a palavra ao deputado Romel Anízio,  que

muito delicadamente deixou que eu me expressasse. Então, neste momento estou

vendo algo que não conhecia até hoje: uma articulação em que oposição e situação

estão alinhadíssimas e afinadíssimas com todos os interesses de um lado e de outro.

Nunca vi uma pacificação tão grande. Gostaria,  aliás, que ficasse assim. Estamos

tendo uma situação bem atípica, diferente do que normalmente vejo nesta Casa. Já

estou sentindo que tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa errada, Sr. Presidente.

Isso não é possível. Ou seja, oposição e situação tão afinados. Nesta Casa, muitas

vezes, já solicitamos isso para projetos importantes para Minas Gerais,  quer para

projetos de empréstimos, quer para outros projetos do governo. Ou seja, solicitamos

que oposição e situação estivessem também afinadíssimos como estão hoje. Aí vêm

oposição e situação e não aceitam o debate, não aceitam que as emendas sejam

lidas porque foram publicadas no  Minas Gerais.  Agora, pergunte aqui; questione a

cada um desses deputados presentes. Quem leu esse Minas Gerais? Não, não, não

vamos perguntar quem leu; vamos perguntar o seguinte: que deputado sabe o dia em

que isso  foi  publicado? Em que  página  do  Minas  Gerais foram publicadas  essas

emendas? Então essas emendas não são de conhecimento dos deputados que aqui

estão para votá-las. Faça diferente, Sr. Presidente: peça que eles falem sobre apenas

uma  dessas  emendas;  não  exija  que  saibam  sobre  as  80;  aí  vamos  votá-las

cegamente; aí não querem o debate; não querem o debate hoje. O deputado Carlos

Henrique  foi  muito  claro.  Está  sendo  aberto  um  precedente  nesta  Casa  que  o

deputado Anselmo não aceita, porque esta é a Casa do debate! Esta é nossa única

oportunidade de discutir os assuntos. Não temos mais nada, a não ser a nossa voz e

o nosso voto. Aí, os líderes, os nossos líderes - meu líder nem aqui está - cortam a

nossa  palavra.  Olhem  que  interessante!  Acho  isso  uma  atitude  democrática

maravilhosa.  Em  primeiro  lugar,  acho  essa  medida  antirregimental.  Se  vamos
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atropelar o Regimento, vamos fazê-lo a partir de hoje, em todas as reuniões e em

todas  as  votações  realizadas  nesta  Casa.  A partir  de  hoje,  este  deputado  será

favorável a discutir e a quebrar o Regimento em todas as votações aqui realizadas.

Os líderes não querem conversar conosco. Por quê? Os nossos líderes nunca se

reuniram conosco para saber o que achamos. Esse encaminhamento que foi feito

aqui... Sou subordinado a um desses líderes, e eles não me consultaram se poderiam

fazer esse requerimento. Então, Sr. Presidente, essa é uma medida antirregimental.

Acredito  que a  única  medida de V.  Exa.  é  aceitar  a  leitura  das  emendas,  que é

imprescindível  para  o  conhecimento  desta  Casa.  Depois  da  leitura  delas,  é

imprescindível o debate sobre cada uma. São emendas importantes, que mexem com

a questão ambiental do Estado de Minas Gerais. Cada um dos 853 municípios será

afetado. Então, é importante que tenhamos conhecimento de cada uma delas e que,

depois, façamos o debate, respeitando-se o tempo. Agradeço, Sr. Presidente.

O deputado Romel Anízio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é bom esclarecer que

esse projeto foi um dos mais discutidos nesta Casa ao longo da sua história. Ele

passou por várias comissões e reuniões com todos os segmentos da sociedade, com

ONGs  e  com  o  setor  produtivo.  Depois  de  muita  luta,  trabalho  e  dificuldade,

chegamos a um denominador comum. Dizem que o projeto é do governo. É bom que

se esclareça que aqui não tem projeto nem de governo, nem de deputado, mas do

povo mineiro. Procuramos apenas adaptar a legislação florestal mineira à brasileira;

não fizemos nada além disso. Às vezes,  fomos até mais  restritivos  que a própria

legislação federal,  pois  debatemos  e estudamos  durante  três  anos.  Não estamos

discutindo. Talvez cause estranheza ver, juntos, deputados de vários partidos, com

uma só ideia e um só pensamento, pois realmente esse é o anseio do povo mineiro e

essa é a preocupação do nosso povo, da nossa gente. Os produtores rurais estão

diante das portas dos bancos e dos cartórios sem poder registrar um terreno rural e

plantar para o seu sustento. Sr. Presidente, com respeito ao Regimento, é bom que

se esclareça que o Plenário é soberano. Diante de qualquer dúvida em relação ao

Regimento, o Plenário é soberano e está aqui para decidir. Muito obrigado.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Com todo o respeito ao deputado Anselmo

José Domingos, quando fala sobre entendimento amplo entre a Maioria e a Minoria,



105
____________________________________________________________________________

situação e oposição, para mim isso é o que tem de ser feito. Entendo que tem de ser

buscado entendimento e que, quando isso é feito, quem ganha é o povo. Ele diz que

há algo errado no ar e tem razão, pois há muita coisa errada na legislação mineira.

Ela está muito errada, pois é contra o desenvolvimento e faz tudo de forma errada, já

que somente quem está no meio, e não quem está no campo,  consegue ser um

produtor na legalidade. O que está errado é uma legislação que trabalha contra quem

trabalha. Ela proíbe que a pessoa trabalhe de acordo com a legalidade. O deputado

Romel Anízio foi muito feliz em sua explanação, pois diz que quanto mais se ouve

mais se acerta e que, quando se ouve menos, erra-se mais. A discussão do Código

Florestal  Mineiro  acontece  há  seis  anos  nesta  Casa  e  envolveu  mais  de  mil

produtores. Depois houve a grande discussão nacional. Como Minas Gerais faz parte

do  Brasil,  essa  lei  tem  sido  discutida  desde  a  discussão  do  Código  Florestal

Brasileiro. Nunca se discutiu tanto. Quando terminou a votação do Código Florestal

Brasileiro, pensávamos que, graças a Deus, estaríamos tranquilos, pois, como diz a

Constituição, a lei maior prevalece. Pensávamos que a lei  federal prevaleceria em

Minas Gerais, mas não foi isso que aconteceu. O Ministério Público impetrou uma

ação  e  bagunçou  tudo.  Hoje,  em  Minas  Gerais  pratica-se  a  lei  mineira,  que  é

altamente restritiva e deixa o Estado na inferioridade e sem condições de competir.

Ouvimos  e  discutimos.  A nossa  comissão,  que  normalmente  não  receberia  esse

projeto,  de acordo com o Regimento Interno,  puxou-o para si.  Deputado Anselmo

José  Domingos,  na  comissão  todos  os  deputados  tiveram  a  oportunidade  de

participar  dos  debates.  Todas  as  reuniões  foram  comunicadas  às  lideranças  dos

partidos, para que avançássemos cada dia mais na discussão. Foram apresentadas

mais  de 60 emendas,  e mais  de 50 foram aprovadas.  Por  quê? Porque houve o

entendimento de todas as bases. Sr. Presidente, de acordo com o meu entendimento,

o que está muito errado é a legislação mineira. Não podemos permanecer no erro de

ter uma legislação burra, que não está de acordo com os anseios da sociedade. Muito

obrigado.

O presidente - Também quero fundamentar minha posição nesta Casa. Vamos dar

uma decisão que é também salomônica, mas extremamente baseada na filosofia do

direito. Houve acordo antecipado da Maioria e da Minoria, e agora, em Plenário, esse
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projeto,  que  é  tão  complexo,  foi  delegado  ao  Estado  de  Minas  Gerais  para  que

coloque  na  lei  as  peculiaridades  do  Estado  obedecendo  as  diretrizes  do  projeto

federal. No Brasil não se tem o direito de legislar em âmbito estadual sobre assunto

dessa natureza, mas isso foi colocado para a Assembleia fazer.  Todo o mundo se

debruçou  sobre  isso  intensamente.  Houve  tempo  para  se  conhecerem  todas  as

decisões das comissões, e agora o projeto, que foi esmiuçado - os interesses do povo

de  Minas  Gerais  foram  colocados  de  maneira  eclética,  obedecendo-se  às

peculiaridades de cada região -, veio para o Plenário, com o acordo da Maioria e da

Minoria.

O povo está  ansioso e precisa agir.  É  hora  de  trabalhar.  O povo da terra está

preocupado com isso, e a Assembleia está sendo cobrada intensamente, com pressa.

Vamos  aplicar  o  Regimento  Interno,  conjunto  de  regras  de  comportamento,  para

condução dos trabalhos do Plenário. Isso obedece a um código de moral, que fica

consagrado  no  decoro  do  deputado  quanto  a  seus  deveres,  a  sua  deontologia.

Porém, há alguma coisa que está acima disso. Por comparação, os 10 Mandamentos,

deputado Carlos  Henrique,  são os princípios  que norteiam as regras de qualquer

religião  ou  de  qualquer  código.  No  plano  político,  temos  regras  análogas  na

Constituição e na leis constitucionais. Baseado nisso, princípio está acima de regra,

está acima de código. Vamos aplicar aqui o princípio da publicidade. Vamos ler o dia

em que foi publicado etc. Se o deputado não leu, não é problema da presidência.

Vamos aplicar o princípio, sobretudo o da razoabilidade, que é o princípio ético. E

ética é princípio e não regra. E a regra é o código. Vamos aplicar o princípio porque

ele se sobrepõe à regra. Portanto, vamos ler a decisão da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O deputado Carlos Henrique suscita questão de ordem solicitando a leitura de 84

emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 276/2011 que receberam parecer pela

rejeição. 

A presidência  informa ao  deputado Carlos  Henrique que  todas  as  emendas  ao

Projeto  de  Lei  nº  276/2011,  em  conformidade  com  as  disposições  regimentais  e

constitucionais,  foram  devidamente  publicadas  no  Diário  do  Legislativo,  estando

disponíveis para consulta e análise, portanto, desde essa publicação.
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As  emendas  apresentadas  pelas  comissões  foram  publicadas  junto  com  os

respectivos  pareceres,  e  aquelas  recebidas  em  Plenário  foram  publicadas  em

24/8/2013. Está, então, atendido o princípio da publicidade.

O presidente, nos termos do art. 83 do Regimento Interno, tem o dever de tomar

toda  e  qualquer  providência  que  entenda  necessária  ao  bom  andamento  dos

trabalhos. Assim, a presidência, no uso de sua atribuição como fiscal da ordem e,

ratificando  o  entendimento  diversas  vezes  reiterado  pela  Mesa  da  Assembleia,

entende  que  o  pedido  do  deputado  Carlos  Henrique,  por  constituir  expediente

obstrucionista excessivo, não só pode como deve ser indeferido.

Mesa da Assembleia, 28 de agosto de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Questões de Ordem

O deputado Carlos Henrique - A razoabilidade, Sr.  Presidente, é dar publicidade

dessas  emendas  à  sociedade.  O  Plenário  também  é  local  de  discussão,  de

aprimoramento de projetos, de aperfeiçoamento de discussões feitas nas comissões.

Quando V. Exa. falou sobre os Dez Mandamentos, a sua atitude, com todo o respeito

que tenho por sua trajetória política, acadêmica e profissional, me remete à memória

uma decisão de Pilatos. V. Exa. lavou as mãos e transferiu a responsabilidade às

lideranças, atropelando um pedido regimental deste deputado, desejoso de discutir

emenda  por  emenda.  Ainda  que  essas  emendas  tenham  sido  discutidas  nas

comissões,  minhas  diversas  atribuições  não  me  permitiram  participar  dessas

discussões. O Plenário é também o local para fazermos isso. Esta Casa atropela um

pedido  legítimo,  ético,  regimental  deste  deputado,  ou  seja,  discutir  as  80  ou  90

emendas desse projeto, que traz polêmicas em seu bojo, porque interfere no Estado

de Minas Gerais, sob o ponto de vista ambiental. A população tem o direito de saber o

que  está  sendo  discutido  aqui,  emenda  por  emenda.  Pergunto:  quais  são  as

representações dessa sociedade que vão ter acesso às discussões dessas emendas

para  melhorá-las,  discuti-las?  A decisão  de  V.  Exa.  deixou  triste  o  meu  coração

porque, do ponto de vista político, esta Casa quebra uma conduta. Ainda que seja

uma decisão regimental, do ponto de vista político V. Exa. e o conjunto de lideranças

desta Casa quebra um padrão de comportamento quando este deputado vem a este
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microfone pedir a leitura de todas as emendas e tem seu pedido rejeitado. Lamento a

decisão do Parlamento  mineiro nesta manhã.  Isso faz com que a  sociedade não

tenha informações sobre o que está sendo discutido, que é tão importante para o

Estado de Minas Gerais.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o que está sendo argumentado por V.

Exa. ao negar o pedido do deputado Carlos Henrique está baseado no art.  83 do

Regimento Interno, pelo que entendi. O art. 83 diz:  “Ao presidente, como fiscal da

ordem, compete tomar  as providências  necessárias  ao funcionamento normal  das

reuniões, especialmente fazer observar as leis e este Regimento”. O art. 83 fala em

funcionamento normal das reuniões. O deputado, pelo que entendo, não pediu nada

anormal. Pelo contrário, nunca foi indeferido nenhum pedido nesta Casa de leitura de

emenda. Esses pedidos de leitura de emendas sempre foram atendidos. Ele está,

portanto,  em conformidade com o Regimento,  com um direito  que foi  facultado a

qualquer deputado até hoje - pelo menos desde que estou aqui -, ou seja, solicitar a

leitura de emendas. Portanto, não pode ser dito que a solicitação dele acarreta um

funcionamento anormal da reunião. Podemos ter divergências em função da demora

que vai ocorrer, mas isso não caracteriza um funcionamento anormal. Pelo contrário.

O Regimento permite ao deputado leitura de proposição a ser discutida ou votada.

Esse é o item nº 12 do art. 232 do Regimento, que permite ao deputado a solicitação

de qualquer proposição a ser votada, e as emendas serão votadas. O que ele pede é

o funcionamento normal. Não quero nem posso entrar no mérito em relação a qual

conteúdo  leva  o  deputado  a  fazer  esse  pedido  -  nem  tenho  que  concordar  ou

discordar dele. É apenas um argumento: do ponto de vista do Regimento, ele não

está pedindo nada de anormal. Nesse sentido, V. Exa. não pode avocar para si o

lugar de guardião do Regimento, como se fosse uma anormalidade decidir isso. No

meu entender, fere o procedimento democrático de funcionamento normal da Casa e

é  um  precedente  que  não  devemos  aceitar.  Se  o  Regimento  assim  estabelece,

devemos aceitar. Esse é o primeiro argumento. O segundo é que os argumentos que

ouvi  para  a  justificação  são  autoritários.  Não  me  refiro  aos  de  V.  Exa.,  mas  os

argumentos  postos  aqui  foram  autoritários,  ao  dizerem  que  a  lei  é  mais  que

necessária.  Ora,  esse é o ponto de vista de alguns e pode não ser  o de outros.
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Parece que a razão só tem um lado. Argumentam que a lei  é tão importante, tão

importante que cabe, inclusive, guardar a ordem para que seja votada rapidamente,

sem que o deputado possa fazer um pedido, como fez, pela sua importância. Repito:

isso é subjetivo. Eu, por exemplo, embora tenha votado favoravelmente à lei, votei

pela rejeição de várias emendas. Em relação à lei, tenho uma série de senões. Ao

fazer  o encaminhamento,  disse que só votaria  favoravelmente  pela  correlação de

forças, que, na Casa, me é desfavorável. O Deputado André Quintão disse muito bem

que não é a lei dos nossos sonhos, pois abre brechas para que o meio ambiente não

tenha  a  preservação  de  que  gostaríamos.  Pela  correlação  de  forças,  votamos

favoravelmente, mas isso não pode justificar que todos os deputados tenham que

pensar  da  mesma forma.  Nesse sentido,  peço  que  V.  Exa.  volte  atrás  e  que  as

emendas sejam lidas. Ainda que demore, é a defesa do sistema democrático; ainda

que não concorde com o deputado, tenho que fazer essa defesa, pois poderá, contra

qualquer um de nós, voltar esse argumento e não teremos o direito de pedir algo,

porque  o  presidente  pode  achar  que  não  é  razoável.  No  conjunto,  peço  aos

deputados que tenhamos paciência. Se a leitura tivesse começado, provavelmente já

teria acabando. Que seja feita a leitura das emendas. Estamos aqui para isso. Esse é

o  papel  do  Parlamento,  ainda  que  esse  procedimento  seja  mais  demorado.

Novamente peço a V. Exa. que volte atrás, faça a leitura das emendas e, a partir

delas, retomemos o funcionamento da Casa. Não há nada de anormal na solicitação

do deputado. Muito obrigado.

O  deputado  Anselmo  José  Domingos  -  Presidente,  muito  obrigado.  Com  muita

atenção, ouvi a explanação de V. Exa. em relação à negativa do pedido do deputado

Carlos Henrique e não vi fundamentação regimental para essa decisão. Até percebi

uma  argumentação  do  ponto  de  vista  moral,  ético,  mas  nada  do  Regimento  foi

invocado para que o pedido do deputado Carlos Henrique fosse negado. Não me

posicionei  em  relação  ao  código.  Concordo  plenamente  com os  nossos  colegas,

deputados  Romel  e  Arantes,  e  sou favorável  à  votação e  ao  código,  pois  Minas

precisa  adaptar-se.  Eu  também  não  disse  que  esse  projeto  não  foi  discutido  o

suficiente nem que não tenha tramitado por um tempo razoável. Entretanto, ele não

foi discutido neste Plenário. O processo legislativo é contínuo e tem várias etapas.
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Falou-se que foi muito debatido nas comissões, e de fato o foi; não podemos falar

que não foi. Quantos deputados havia na comissão? Em alguma reunião da comissão

havia este número de deputados que aqui está, para discutir? Não. Cada um dos

momentos do processo legislativo é essencial para se concluir uma lei que tenha a

cara de todos os que estão nesta Casa e, ao mesmo tempo, a cara do povo mineiro.

Foi um processo longo. Nesta Casa todos os processos são longos, a não ser que

sejamos autoritários. Quer dizer que uma ou duas horas a mais é a preocupação

geral? O meu líder foi ali e falou em meu nome, sem me consultar. Olhem que coisa

mais  interessante  a  legitimidade!  Não  fui  consultado  pelo  meu  líder,  o  deputado

Lafayette de Andrada. É interessante isso, não é? O meu líder me lidera, procura

entender o seu liderado e leva a opinião geral dos seus liderados para o comando.

Mas ele não me ouviu, não me perguntou o que acho a respeito de um requerimento

que apresentou, de um acordo que fez.  Eu não disse que existe nada errado em

relação ao Código Florestal, que está sendo debatido agora. Falei que nunca tinha

visto nesta Casa entendimento tão perfeito  entre oposição e situação, nestes dois

anos e oito meses em que aqui estou, uma pressão, um entendimento tão fácil. Logo

que foi feito o pedido do deputado Carlos, os líderes se movimentaram para achar

uma saída  para  que o  pedido  do  deputado não prosperasse.  Foi  um movimento

rápido e contou com a adesão das lideranças. Sr. Presidente, gostaria de finalizar a

minha  fala  -  ainda  tenho  um  pouco  de  tempo  -  dizendo  que  é  um  precedente

inimaginável  o  que  as  nossas  lideranças  estão  fazendo  aqui  hoje.  Em  alguns

momentos, a oposição é mais fraca ou possui menor número - e o mesmo ocorre com

a situação. Em outros momentos, quem está na situação vai para a oposição. Não se

esqueçam de que na política há reviravoltas. A partir de hoje, este Plenário vai contar

com  a  atuação  deste  deputado  para  fiscalizar  o  Regimento  e  propor  medidas

antirregimentais para o funcionamento deste Plenário.  Não vamos ser ouvidos? O

deputado Carlos  Henrique não terá  o  seu pedido  deferido? Gostaria  que V.  Exa.

reavaliasse  o  pedido  do  deputado,  com  o  interesse  necessário  em  uma  casa

legislativa, e não podasse as iniciativas dos colegas. Esse é um martelo que está nas

mãos de V. Exa. e que define, a partir de hoje, uma nova história deste Plenário. Se,

amanhã ou na próxima semana, um deputado pedir a leitura de uma emenda aqui,
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também terá negado o seu direito. A cada momento em que for feito esse pedido, o

negarão.  Ou  os  outros  serão  atendidos?  O  Regimento  vai  ser  obedecido  ou

desobedecido em todos os momentos?

O deputado Gustavo  Valadares  -  Vejam,  senhoras,  senhores  e,  principalmente,

quem nos assiste por meio da TV Assembleia: pelo que foi dito recentemente, está

parecendo que o projeto acabou de chegar ao Plenário,  o que não é verdade. O

projeto  está  em  Plenário,  em  processo  de  discussão  desde  10  de  julho.  Já  se

passaram várias reuniões em que esteve em Plenário para ser discutido, deputado

Paulo Lamac. Se o nobre parlamentar julgasse importante a discussão, por que não a

fez durante esse tempo? E mais do que isso: esse projeto foi protocolado na Casa no

dia 19/2/2011; não caiu de paraquedas há cinco ou sete dias, está tramitando desde

fevereiro de 2011. Se estão falando de precedentes, vamos ser claros. O que vai

acontecer,  se  abrirmos esse precedente,  é  que  qualquer  parlamentar  desta  Casa

poderá chegar em dezembro e paralisar os trabalhos, pedindo para ler as centenas e

milhares de emendas ao orçamento, o que nunca foi feito nesta Casa. Entendimento

de  lideranças  para  aqueles  que  lideram  Maioria  e  Minoria  não  quer  dizer

unanimidade,  deputado Paulo  Lamac,  quer  dizer  a  maioria  dos  seus blocos.  E a

maioria do bloco da Maioria, de forma clara, está pronta para votar o projeto agora,

sem  mais  delongas,  sem  que  posições  individuais  se  sobreponham  a  interesses

coletivos, e não, somente deste Plenário, mas também de diversos ambientalistas e

produtores rurais que estão ávidos para ver a sua aprovação, há meses e meses,

para  não  dizer  anos.  Seria  e  será  uma  irresponsabilidade  de  todos  nós  se

concordarmos  com  esse  tipo  de  protelação  irresponsável,  porque  o  projeto  não

chegou  aqui  hoje,  está  em  discussão  no  Plenário  desde  julho.  Essa  é  a  minha

posição e ninguém me calará,  como nunca me calaram nesta Casa.  Façam uma

consulta e verão que 80%, 90% dos deputados presentes estão prontos para votar o

projeto sem mais delongas, porque conhecem o seu teor. E mais do que isso: aqueles

que não sabem o teor das suas emendas não o sabem porque não querem, assim

como eu. São mais de 50 emendas colocadas no projeto, mas não sei o teor delas,

mas isso por decisão minha, pessoal, do meu íntimo. Aqueles que mais se interessam

e  em  quem  confio,  deputados  Zé  Maia,  Antônio  Carlos  Arantes,  Luiz  Humberto,



112
____________________________________________________________________________

conhecem o teor de todas elas, sabem até onde estão as vírgulas e os pingos dos is.

Aqueles que querem conhecer o teor, conhecem o das 50. Conclamo V. Exa. para

que continue nessa direção tomada, para que não abramos um precedente perigoso

a ser usado em outras fases e em outros projetos.

O deputado Paulo Lamac - Sr. Presidente, só gostaria de fazer uma ponderação, na

mesma linha do que foi dito por diversos parlamentares. Concordo plenamente com a

fala  dos  deputados  que  me  antecederam,  como  Romel  Anízio  e  Antônio  Carlos

Arantes, sobre a grande importância desse projeto para o Estado, sua relevância.

Exatamente por essa importância e como parlamentares que somos, entendo que

priorizar e valorizar o debate é interessante. Às vezes o debate é raro no Plenário,

mas é algo importante, interessante para o andamento da Casa Legislativa de Minas

Gerais. Não poderia deixar de dizer que, se fôssemos somar o tempo de suspensão

da  reunião,  dos  debates  sobre  a  adequação  da  leitura  ou  não  das  emendas,

possivelmente estaríamos concluindo essa leitura. Isso me preocupa muito, uma vez

que existe a prerrogativa  da solicitação da leitura.  Quero entender  que parâmetro

será adotado daqui por diante, sobre quantas emendas poderão ser lidas, já que 80 é

muito. Saber qual é o parâmetro razoável de emendas para que o deputado possa

exercer  isso ou ele vai  ter  o seu direito  de leitura do que será votado em vários

projetos  de  lei.  Isso é  algo  que nos  preocupa a  todos.  Sem entrar  no mérito  da

questão,  da  motivação  da  solicitação  do  deputado  Carlos  Henrique,  mas

considerando  a  relevância  do  projeto  já  enaltecido  aqui  por  todos  e  também

considerando que o Parlamento está reunido pela manhã e haverá reunião ordinária

na parte da tarde, certamente dispomos de tempo suficiente para tal leitura. Faço uso

da palavra apenas para abordar esses pontos e solicitar a V. Exa. que considere a

possibilidade  de  proceder  à  leitura  ou  de  nos  esclarecer  sobre  os  critérios  que

deverão nortear o número de emendas que poderão ser lidas. A Consultoria pode

ajudar  V.  Exa.  na  análise  do  Regimento  e  também  nos  dizer  quais  serão  os

parâmetros sugeridos para que, daqui por diante, possamos entender. Saber, até na

hora de solicitar, o que vai valer, qual é o número e para que tipo de lei poderemos ou

não solicitar sua leitura no Plenário,  a fim de aprofundar o debate e fazer valer  a

nossa função de parlamentar no Plenário da Assembleia Legislativa. Agradeço muito
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a oportunidade, Sr. Presidente.

O deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria muito que esse fato fosse

tomado como exemplo para que possamos realizar uma discussão mais aprofundada

do que aqui aconteceu. Em toda a minha vida parlamentar, jamais vi ser negada a

leitura  de uma emenda destacada,  seja  para  aprovação ou rejeição.  Vem aqui  a

alegação da razoabilidade. Respeito o posicionamento de V. Exa., pois, nesse caso, o

Regimento  é  omisso,  mas  a  praxe  nos  encaminha a  entender  que jamais  houve

qualquer  negativa  de  qualquer  presidente  sentado nessa cadeira  para  se fazer  a

leitura de uma emenda.

O presidente - Deputado Carlos Pimenta, a decisão proferida por esta presidência

reforça o entendimento de Mesas anteriores. Há, por exemplo, a Decisão Normativa

da Presidência nº 12, de 1992, no mesmo sentido.

O deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, estamos falando a mesma linguagem;

o senhor não me deixou terminar. V. Exa. está complicando as coisas mais ainda.

Estou tentando dar força à decisão de V. Exa. Só estou reafirmando que nunca vi um

presidente negar a leitura de uma emenda. Havia a questão da razoabilidade. V. Exa.

preste atenção em minhas palavras, no que estou querendo dizer. Minha proposta é

que, após esse fato, de ler ou não, cabe a V. Exa. decidir para que possamos levar

esse incidente, esse fato ao Colégio de Líderes e haja uma estabilidade das ações,

garantindo a palavra dos parlamentares, seja eu ou qualquer outro. Estou querendo

dizer que respeito a posição de V.  Exa.  É só V.  Exa. prestar atenção. Não estou

falseando a minha palavra, mas relatando a experiência que tenho. V. Exa. escute o

que os parlamentares estão dizendo. Estou sugerindo que V. Exa. leve esse fato ao

Colégio de Líderes para que possamos ter estabilidade nesta Casa.

O presidente - Agora entendi o seu posicionamento, deputado Carlos Pimenta, o

que não havia ocorrido a princípio. Pensei que V. Exa. queria fazer uma proposta,

dizendo  que  não  fomos  democráticos.  Gostaria  de  dizer  que  o  posicionamento

adotado por esta presidência é o mesmo das Mesas anteriores.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Serei  breve,  é  apenas  uma  questão

procedimental. Quero reafirmar a legitimidade da decisão da não leitura de centenas

de  emendas.  Isso  acontece  todos  os  dias  nesta  Casa.  Constantemente  votamos
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projetos longos, que têm um grande conjunto de emendas rejeitadas e de emendas

aprovadas. As rejeitadas sempre são votadas em bloco. Eventualmente a oposição

ou algum deputado pede o destaque de uma emenda no conjunto das rejeitadas. Isso

é  razoável.  Em  todos  os  projetos  complexos,  que  têm  um  conjunto  grande  de

emendas,  nós votamos em bloco as emendas rejeitadas.  E a oposição ou algum

deputado que tenha interesse pede ao presidente destaque para uma determinada

emenda,  o  que  a  presidência  defere.  Quando  votamos  o  orçamento,  foram  500

emendas, e não as lemos aqui. Aliás, esse é o processo legislativo. As emendas são

discutidas  nas  comissões,  os  deputados  têm  a  oportunidade  de  debatê-las  e

conhecê-las. Nesse caso específico, houve várias reuniões, e não é agora, na hora

de votar  que conheceremos as 114 emendas.  Isso não é  possível,  mas destacar

alguma emenda polêmica é razoável. Porém pedir para ler todas não é razoável nem

usual. É a ponderação que gostaria de fazer. Portanto, concordo com V. Exa. e, além

do mais, houve um Acordo de Líderes. E o Regimento é muito claro no que tange a

esse acordo.

O deputado Zé Maia  -  Gostaria de  fazer  a  leitura do  Regimento,  de  que todos

falaram, mas ninguém leu.  Farei  a leitura do art.  232, meu caro deputado Carlos

Pimenta.  Diz  o  art.  232,  ipsis  litteris:  “Será  despachado  pelo  presidente  o

requerimento que solicitar (...)”. Despachado não quer dizer aprovado ou rejeitado. O

presidente irá despachar o requerimento aqui lido pelo deputado Rogério Correia. O

art.  232 diz  que  “será  despachado”  -  quer  dizer,  ele  vai  dar  uma decisão -  pelo

Presidente  o  requerimento  que  solicitar:  inciso  XII  -  leitura  de  proposição  a  ser

discutida ou votada”, ou seja, o deputado faz o requerimento ao presidente, e ele

decide;  portanto,  não  é  obrigado  a  aprovar  ou  rejeitar.  O  que  o  presidente  Hely

Tarqüínio disse foi baseado na razoabilidade. Se alguém pede para ler uma emenda

de  duas  linhas  por  alguma dúvida,  o  presidente  diz  que é  razoável.  Mas,  se  for

solicitada a leitura de 80 emendas, o presidente despachará dizendo que elas foram

publicadas,  que houve tempo, que há um mês o projeto se encontra no Plenário;

portanto, não acha razoável a sua leitura. Ele está amparado pelo Regimento, que diz

que ele vai despachar. É uma decisão dele. E o presidente foi alçado a esta Mesa por

vontade nossa. Ninguém é presidente desta Casa sem ter sido votado. Portanto, ele



115
____________________________________________________________________________

está  cumprindo  o  Regimento  desta  Casa.  Proferiu  uma  decisão  prevista  no

Regimento. Então, meus amigos, é regimental a decisão do presidente, e isso está

aqui para quem quiser fazer qualquer tipo de arguição. Está correta a decisão de V.

Exa. Encerro dizendo o seguinte: enquanto estamos discutindo o sexo dos anjos, o

agricultor  familiar,  o  assentado,  o trabalhador  rural  e  o sindicato  de  trabalhadores

rurais estão sofrendo no campo. O ano agrícola está se encerrando, e o cidadão não

registra a cédula de financiamentos, não registra a escritura, não obtém licenciamento

ambiental.  Não  se  fazem  os  assentamentos  porque  não  é  possível  obter  o

licenciamento ambiental, já que há um vácuo legislativo em Minas Gerais. Estamos

discutindo o  sexo dos  anjos,  e  talvez outros  interesses de Minas  Gerais  estejam

ficando para trás. O risco é desrespeitarmos o povo que nos coloca aqui. Saiam às

ruas. Trouxemos aqui mais de mil pessoas, a maioria pequenos produtores rurais,

agricultores familiares que vieram pedir pelo amor de Deus que votemos. “Contra ou

a favor, deem uma solução para Minas Gerais. Deixem a gente trabalhar”. O que o

agricultor  familiar  quer  é colocar  o alimento na  sua e nas nossas mesas.  Vamos

respeitar  quem trabalha neste estado, quem alimenta o nosso povo. Esse pessoal

está cansado, endividado, precisa produzir para pagar suas dívidas e alimentar suas

famílias. E ficamos aqui discutindo o sexo dos anjos. É uma falta de respeito. Em

maio de 2012 o Congresso Nacional votou o Código Florestal no âmbito federal, e

Minas não deu a resposta ao povo de Minas Gerais. Temos de fazê-lo, quer sejamos

contra ou a favor. O que não podemos é empurrar com a barriga o povo que nos

elegeu e nos trouxe para cá. Cada qual  tem o direito de expor sua posição, seja

defendendo a produção, seja defendendo o meio ambiente. Mas não votar, protelar, é

covardia com Minas Gerais e com o povo mineiro. Vamos em frente, Sr. Presidente,

com o Regimento.

O presidente - Em votação, as Emendas nºs 3, 4, 6, 8, 14, 16, 17, 19 a 22, 24, 26,

27, 29, 31, 34, 36, 38 a 45, 48, 50, 52, 57, 58, 60 a 65, 67, 70 a 78, 80, 81, 83 a 86,

88, 90, 91, 93 a 96, 99, 101 a 123.

- Registram “não” os deputados e as deputadas :

Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio

Mourão - Bosco - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
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Marra  -  Dilzon  Melo  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Glaycon Franco -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rosângela Reis

- Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Não  houve  voto  favorável.  Votaram  “não”  37  deputados,  que,

somados às presenças dos deputados Carlos Henrique,  Anselmo José Domingos,

Rogério Correia e  deste presidente,  perfazem o total  de 41 parlamentares.  Estão

rejeitadas as Emendas nºs 3, 4, 6, 8, 14, 16, 17, 19 a 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 38

a 45, 48, 50, 52, 57, 58, 60 a 65, 67, 70 a 78, 80, 81, 83 a 86, 88, 90, 91, 93 a 96, 99,

101 a 123. Votação da Emenda nº 97. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

deputado Anselmo José Domingos.

O deputado Anselmo José Domingos*  -  Presidente,  quero  retomar  dizendo que

quem veio aqui para tratar de outro assunto que não o conteúdo do código não foi

este  deputado  nem  o  deputado  Carlos  Henrique.  Quem  discutiu  outros  assuntos

foram eles. Nós apoiamos o requerimento do deputado Carlos Henrique, que queria

que fossem lidas e discutidas cada uma das emendas.  Quem veio  aqui  tentando

protelar  os  trabalhos  e  os  está  protelando  há  mais  de  uma  hora,  não  foi  este

deputado  nem  o  deputado  Carlos  Henrique.  Entretanto,  o  deputado  Gustavo

Valadares  apresentou  uma  posição  que  não  é  verdadeira.  Certamente  todos

conhecem  bem  o  projeto,  todos  leram  as  emendas.  Estão  todos  muito  bem

amparados  e  sabem  que  o  que  estamos  votando  e  discutindo  foi  aprovado

anteontem. Essa emenda faz parte do parecer que foi votado no dia 27 e publicado

no dia 28, que foi ontem. Estão falando que o projeto está aqui desde 2011, mas o

que se está votando, comparando o projeto de 2011 e o que foi aprovado de última

hora anteontem, é totalmente diferente. Essas emendas que foram votadas, algumas

aprovadas  e  outras  rejeitadas,  foram  todas  selecionadas  anteontem,  publicadas

ontem para serem votadas hoje.

Então quero saber qual dos deputados sabe o que aconteceu.

O presidente - Deputado Anselmo, V. Exa. está fazendo encaminhamento a favor ou
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contra a Emenda nº 97?

O  deputado  Anselmo  José  Domingos*  -  Sr.  Presidente,  toda  hora  V.  Exa.  me

interrompe. Estou na sequência de um raciocínio, vem V. Exa. e me corta a palavra.

Desenvolvo  novamente meu raciocínio,  e  V.  Exa.  interrompe a minha fala.  Como

posso  me  expressar  no  Plenário  com  o  presidente  a  todo  momento  me

interrompendo? Deixe-me explicar, porque o telespectador pode não compreender.

Estamos discutindo a Emenda 97, estou falando sobre ela. A Emenda 97 faz parte

de  um  parecer  de  comissão  votado  anteontem.  Tivemos  conhecimento  dela,  da

Emenda 97, somente ontem. Sr. Presidente, as outras 80 votadas há pouco também

fazem parte do mesmo parecer que foi publicado ontem. Certamente todos que estão

aqui entendem bem o que foi votado, o que a comissão anteontem votou, estavam

todos na comissão anteontem. Compreendo assim, por isso estou falando sobre esse

assunto. A Emenda 97 está inserida nesse parecer da comissão, estou com ela. Hoje,

com o Ipad, temos acesso a emendas, pareceres e projetos a todo momento. Está

aqui:  Comissão de Meio Ambiente,  os deputados Zé Maia,  Duarte,  Inácio Franco,

Paulo Guedes, estavam todos lá, assinaram também esse parecer. O que acontece?

A Emenda 97 faz parte desse projeto. Entendemos que a Emenda 97 é parte desse

parecer.

O deputado Carlos Henrique fez uma solicitação. Foi desobedecido e não foram

lidas  as  emendas.  Não  é  de  conhecimento  de  nenhum  desses  deputados  esse

parecer anteontem. Se foi votado anteontem e publicado ontem, não é possível que

alguém conheça mais de 100 emendas de um dia para o outro. É humana, física e

mentalmente impossível ter conhecimento de todas essas emendas de um dia para o

outro. Acredito que V. Exa. não pode mais voltar atrás, mas a decisão que tomou

pode  ser  questionada.  E  vamos  questionar  a  decisão  de  V.  Exa.  em  relação  ao

indeferimento da leitura, porque nem leitura pode ser feita mais neste Plenário. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - V. Exa. encaminhou contrária ou favoravelmente à Emenda nº 97?

O deputado Anselmo José Domingos - Sr. Presidente, sou a favor da emenda.

Questões de Ordem

O  deputado  Rogério  Correia  -  Claro  que  o  deputado  não  encaminhou
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favoravelmente.

O deputado Anselmo José Domingos - Sr. Presidente, o Regimento é claro quando

diz que é um a favor e um contra. Eu sou a favor da emenda. Será aberto novo

precedente na reunião, Sr. Presidente?

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o destaque foi feito pelo líder do meu

bloco.  Eu sou vice-líder.  O deputado não colocou nenhum argumento favorável  à

emenda,  sequer  a  leu.  Quanto  ao  telespectador  e  ao  deputado,  ninguém sabe o

conteúdo da emenda nem o que vai votar. Ele fez uma declaração de voto, isso sim.

V. Exa. deveria ter, regimentalmente, impedido que ele suscitasse questão de ordem,

porque ele não fez defesa, mas suscitou uma questão de ordem. Mas o erro dele não

pode significar a proibição de este deputado falar, acatando o Regimento, porque sou

a  favor  da  emenda.  Pediria  a  V.  Exa.  que  a  fala  dele  fosse  entendida  como

declaração de voto e que passássemos a partir de agora à fase de nos declarar a

favor  ou  contra  a  emenda.  Não  foi  o  que  aconteceu  de  fato.  Vou  encaminhar

favoravelmente. Pedi questão de ordem. A questão de ordem que estou fazendo é

para dizer que o deputado Anselmo José Domingos não fez defesa favorável,  ele

suscitou uma questão de ordem. V.  Exa.  não deveria ter  permitido  a questão de

ordem dele naquele momento de votação. V. Exa. agora não pode me cortar o direito

- sendo este deputado do bloco do líder que pediu o destaque da emenda - de fazer

um encaminhamento favorável à emenda. Quero me inscrever para me declarar a

favor da emenda. A minha questão de ordem é para que isso seja permitido.

O  presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  estamos  observando  o  Regimento

Interno.

O deputado Rogério Correia - Pediria a V. Exa. que fizesse a leitura dessa emenda,

que não foi feita, para que eu pudesse embasar minha defesa.

O secretário  (deputado Dalmo Ribeiro  Silva)  -  (  -  Lê  a  Emenda  nº  97,  que foi

publicada no Diário do Legislativo de 24/8/2013.).

O deputado Rogério Correia - Vou encaminhar a votação, Sr. Presidente.

O presidente  -  O deputado  Anselmo José Domingos já  encaminhou a  favor  da

emenda, portanto, não poderá haver outro encaminhamento a favor,  salvo se feito

pelo  relator,  nos  termos  do  inciso  III  do  §  2º  do  art.  264  do  Regimento  Interno.
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Concedo a V. Exa. a palavra pela ordem.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, essa emenda é importante, por isso

nosso bloco pediu destaque dela. Essa emenda foi feita pelo deputado Almir Paraca,

e peço permissão para fazer sua defesa, embora não o faça com a competência de V.

Exa.,  que é um estudioso do assunto.  A compensação para o desmatamento em

reserva, do jeito como está posto na lei que vamos votar, pode ser feita em qualquer

bacia ou sub-bacia. Então, se esse desmatamento for feito numa determinada sub-

bacia em certa região do Estado, ele pode, em tese, ser compensado em outra região

completamente distinta daquela porque é evidente que não haverá - do ponto de vista

ecológico e do ponto de vista da compensação, no mesmo local em que houve o

desmatamento - as vantagens que ali deveria haver. Então, a emenda apresentada

por nós, por intermédio dos deputados Almir Paraca e André Quintão, estabelece que

isso tem de ser feito na mesma sub-bacia, para que a compensação aconteça no

local, sem haver prejuízos. Não havendo possibilidade de isso ser feito nessa sub-

bacia, pelo menos deve ser feito  na bacia hidrográfica a que se refere. Essa é a

emenda apresentada pelos deputados Almir Paraca e André Quintão, e ela é mais do

que razoável. Se isso for feito, por exemplo, em uma sub-bacia no Norte de Minas,

não  será  justo  a  compensação  ser  feita  no  Sul  de  Minas,  ou  vice-versa.  Assim,

estabelecemos um parâmetro de compensação dentro da mesma região, da mesma

bacia  e  da  mesma sub-bacia.  Essa é  a  emenda  que apresentamos,  e  peço  aos

deputados que votem favoravelmente a ela. Aproveito para dizer que, naquela hora,

pedi fosse feita a leitura da Emenda nº 80 não apenas por causa da discussão que

tivemos anteriormente,  mas também porque eu queria esclarecer.  O deputado Zé

Maia trouxe uma questão importante a favor da votação dessa lei: a não exigência de

licença  ambiental  para  assentamentos.  Isso  é  o  que  defendo,  e  é  uma emenda

minha, que foi rejeitada sem que os deputados soubessem do seu conteúdo, já que

não foi lida. O próprio deputado Zé Maia rejeitou o que defendeu aqui. Por isso pedi a

leitura e não votei nenhuma delas, pois, ao votar pela rejeição do bloco de emendas,

teria de rejeitar uma emenda importante, que faz justiça aos assentamentos rurais.

Por  isso,  pedi,  na  ocasião,  a  leitura  da  emenda.  Como  não  podia  haver  mais
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destaques, ela não pôde ser destacada. Então, pediria ao deputado Zé Maia que me

ajudasse, no 2º turno, a tentar fazer justiça a esses assentamentos de trabalhadores

rurais. Realmente, o que acontece é absurdo, e já havia denunciado isso antes: uma

licença para mineradora sai muito mais facilmente que uma licença ambiental para

assentamento  de  trabalhador  rural.  Essa  é  a  verdade.  E  a  minha  emenda  foi

rejeitada. Ontem o secretário disse que não podia ser feita a emenda e não permitiu

que ela tivesse aprovação.  Peço, portanto, ao deputado Zé Maia, já que mostrou

grande  preocupação  com  os  pequenos  produtores,  agricultores  familiares  e

assentados de reforma agrária, que me ajude, no 2º turno, a fazer com que isso se

torne realidade e se faça justiça a eles. Já em relação a essa emenda, queremos que

a compensação seja feita na sub-bacia ou na bacia, em vez de em outra região do

Estado, o que é mais do que justo. Muito obrigado.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 97.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas :

Almir  Paraca  -  Anselmo  José  Domingos  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Pimenta  -

Celinho do Sinttrocel - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo

Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rosângela Reis - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e a deputada:

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco

- Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro

Lessa - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Liza Prado - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim”  13  deputados.  Votaram “não”  29  deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 97. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

276/2011 na forma do Substitutivo nº 3. À Comissão de Meio Ambiente.

Declarações de Voto

O deputado Paulo Guedes - Primeiro, presidente, quero agradecer aqui a todos os

deputados que votaram a favor da aprovação do código contido no Projeto de Lei nº

276/2011,  de minha autoria.  Além disso quero agradecer  a todos os deputados o
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acordo  que  fizemos,  ontem,  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável,  quando foi  inserida  no  Substitutivo  nº  3  a Emenda nº  66,  de  minha

autoria, que modifica a distribuição do ICMS Ecológico em Minas Gerais, dando um

incentivo para aqueles municípios que têm mata seca preservarem suas matas. Com

a aprovação dessa emenda, os municípios do Jequitinhonha, do Norte de Minas e do

Noroeste,  onde há maior  incidência de mata seca, passarão a ter  um incentivo a

mais, um recurso a mais na distribuição do ICMS Ecológico. E isso não vai tirar quase

nada de ninguém, porque, pelo critério  anterior,  a distribuição era de 45% para o

critério rede de esgoto, 45% para o critério unidade de conservação e apenas 9%

para o critério mata seca. O que fizemos foi apenas diminuir o critério rede de esgoto

e aumentar o critério mata seca. Dessa forma estaremos incentivando a preservação

da  mata  seca  no  Norte  e  no  Jequitinhonha  e,  ao  mesmo tempo,  aumentando  a

arrecadação  dos  municípios.  Foi  uma medida muito  favorável  porque  o  Norte  de

Minas foi muito penalizado com a lei da mata seca. Os produtores foram impedidos

de fazer  novos empreendimentos e os  municípios  não ganharam nada com isso.

Tiveram de arcar com o ônus da preservação sem receber nada em troca. Com essa

mudança que promovemos no Código Florestal, os municípios do Norte de Minas e

do Jequitinhonha terão um acréscimo no critério mata seca, o que vai permitir que a

arrecadação do ICMS Ecológico seja quadruplicada. Foi uma vitória dos municípios

mais  pobres  e,  acima  de  tudo,  do  meio  ambiente.  Agora  os  municípios  terão

motivação para continuar preservando e fiscalizando a mata seca, o que deixará de

ser um ônus e passará a ser um bônus. Com isso os municípios passam a arrecadar

um  pouco  mais  de  ICMS,  o  que  possibilita  uma  diminuição  das  desigualdades

regionais,  um  fortalecimento  dos  municípios  mais  pobres,  premiando  os  que

conseguem manter suas áreas preservadas. Por isso quero agradecer a todos, aos

líderes  do  governo  que  conseguiram  conduzir  esse  acordo,  como  é  o  caso  do

deputado Duarte Bechir. Também gostaria de agradecer ao presidente da Comissão

de Meio Ambiente e a todos os deputados que participaram ontem desse acordo.

Agora, por unanimidade, este Plenário aprovou o código, mantendo a Emenda nº 66,

de autoria deste deputado, que corrige um erro histórico que prejudicou o Norte e o

Jequitinhonha, que passarão a receber um pouquinho mais de ICMS, o que é um



122
____________________________________________________________________________

incentivo para o meio ambiente, já que a nossa mata seca será preservada e os

nossos municípios do Norte, do Jequitinhonha, do Noroeste e do Mucuri receberão

mais recursos oriundos da distribuição do ICMS Ecológico. Por fim, quero agradecer

a todos. Muito obrigado.

O  deputado  Anselmo José Domingos  -  Obrigado,  presidente.  V.  Exa.  utilizou  a

expressão “obstrução crônica”, por isso gostaria de contestá-lo e de dizer que este

deputado  não  fez  obstrução  crônica,  mas  apenas  quis  esclarecimentos  sobre  o

projeto que aqui foi votado. Este deputado é a favor do Código Florestal para Minas

Gerais. Em momento nenhum, deixamos de nos posicionar favoravelmente, de modo

claro, à aprovação do Código Florestal. Apenas gostaríamos de saber, com exatidão,

o que esta Casa discutiu neste Plenário, no tocante ao referido código. Deputado, V.

Exa. também me conduziu a algumas reflexões nesses poucos minutos, por isso não

tomaremos  uma  decisão  precipitada  ou  algo  parecido.  A partir  deste  momento,

estaremos em alerta crônico.  Não faremos obstrução crônica,  mas estaremos em

alerta crônico. Vamos reavaliar a nossa posição dentro do bloco do qual participamos.

Hoje tivemos exemplo claro de desrespeito da liderança com o seu liderado. Com

certeza, a minha posição poderia ser vencida dentro do meu bloco, e me calaria com

a minha  posição  vencida.  Entretanto,  não  posso  me calar  quando  não  sou  nem

ouvido, e o meu líder assume esse tipo de posição. Nos próximos dias, farei uma

reunião da executiva estadual do partido, e tomaremos uma decisão. Vou decidir se

permaneceremos ou não permaneceremos no bloco que o PTC hoje integra. Fiquei

extremamente desanimado e decepcionado com a minha liderança. Não deixarei a

minha  posição  de  governo,  que  é  apoiar  e  continuar  firme  no  caminho  que  o

governador Anastasia tem trazido para o nosso Estado. Não deixarei o nosso bloco

de apoio nem de ser um deputado que entende as questões que o nosso líder de

governo traz. Infelizmente, a minha posição no bloco será reavaliada nos próximos

dias. Sabemos que haverá consequências e que poderemos sofrer dificuldades, mas

me sinto totalmente desprestigiado no meu bloco, primeiramente porque houve uma

votação  dessa  importância,  e  o  meu  líder  não  estava  aqui  para  me  conduzir  e

defender. Aí o líder da Maioria apenas vem e decide em meu nome sem me ouvir. É

um desrespeito a este deputado.  Então,  a partir  deste momento não aceitaremos
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posições  das  nossas  lideranças  sem  que  sejamos  consultados.  Poderemos  ser

vencidos  numa  discussão  dentro  do  bloco,  mas  não  aceitaremos  posições  de

lideranças sem que elas sejam discutidas. Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio,

vou aceitar a sugestão de V. Exa. Não vou fazer obstrução crônica, como não fiz hoje,

mas vou ficar em alerta crônico a partir deste momento com a minha liderança, que

não me representa, e com a condução de uma reunião igual a esta. O Regimento é

claro: no encaminhamento de emenda um se manifesta contra e outro a favor, mas

aqui houve duas manifestações favoráveis. Há negativa de se lerem as emendas,

sendo que não eram tantas assim. Ora, nossa função e nosso trabalho são esses.

Infelizmente, também não fiquei satisfeito com a condução desta nossa reunião de

hoje.  Sr.  Presidente,  conte com este deputado,  que sempre foi participativo neste

Plenário e na comissão de que faz parte. Porém, realmente saio daqui hoje com o

sentimento de grande decepção. Muito obrigado.

O deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

também quero fazer declaração de voto. Votamos a favor da aprovação do Código

Florestal,  aprovado  por  unanimidade,  mas  claro  que  depois  de  intenso  debate  e

várias polêmicas. Na verdade, não é o código florestal dos nossos sonhos, do Bloco

Minas  sem  Censura.  Gostaríamos  de  ter  feito  diversas  mudanças,  por  exemplo,

nessa última emenda que lemos aqui,  mas que infelizmente não foi aprovada. No

entanto, não posso deixar  de dizer que é um avanço. Realmente temos um novo

código,  que  é  necessário.  Aliás,  quero  falar  sobre  um  avanço  importante  e

significativo  para  as  cidades  e  para  os  produtores  que  moram  e  trabalham  nas

margens de lagos de hidrelétricas, não só de Minas Gerais,  mas do Brasil  inteiro.

Quando houve a aprovação do código lá em Brasília, o relator era o atual ministro

Aldo Rebelo, na época deputado do PCdoB. Estive lá ponderando com ele sobre a

distância  das  margens  dos  lagos  de  hidrelétricas  que  são  áreas  de  preservação

permanente - APPs. No código se dizia que na zona urbana seria de 30m a APP, a

partir da margem e, na zona rural, de 100m, o que colocaria diversos produtores e

empreendedores na ilegalidade. Para se ter ideia, só no Lago de Furnas, no Sul de

Minas,  mais  de  25.000ha  sairiam  da  produção,  além  de  restaurantes,  pousadas,

hotéis, que seriam proibidos de funcionar. Ponderei isso com o deputado Aldo Rebelo,
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e ele acatou minha sugestão. Fui ajudado nessa tarefa pelos deputados Domingos

Sávio e Odair Cunha. A APP ficou sendo a diferença entre a máxima operativa, que é

aquela  em que a  hidrelétrica  ainda  pode  gerar  energia  mesmo estando  bastante

cheia, e a máxima maximorum, assim chamada a máxima a que o lago pode chegar

até começar a descer água por cima das turbinas. Esse foi aprovado. Na verdade,

isso vai proporcionar uma tranquilidade muito grande a todos os empreendedores e

produtores rurais  não só  do  nosso estado,  mas do Brasil  inteiro.  Aqui  em nosso

código florestal também foi acatada essa emenda de minha autoria, que ficou assim

estabelecida: o Ministério Público, que é o fiscal do cumprimento da lei, não terá mais

que ficar acionando e processando produtores rurais e donos de hotéis e pousadas,

porque  a  partir  de  agora  os  empreendimentos  estarão  na  legalidade.  Uma  outra

emenda de minha autoria que foi aprovada, Sr. Presidente, é que agora é obrigatória

a participação da sociedade civil na gestão dos reservatórios de hidrelétricas. Por que

defendi essa emenda que acabou sendo acatada? O Lago de Furnas, por exemplo,

todos  os  anos  tem  sido  esvaziado  sem  o  conhecimento  e  a  participação  da

sociedade,  que  é  a  maior  prejudicada.  Agora,  não.  A partir  dessa  lei,  em  Minas

Gerais, com essa emenda de minha autoria, o povo da região do Lago de Furnas, de

Três Marias ou de qualquer outro lago terá o direito e a responsabilidade de participar

da gestão do reservatório. Ou seja, se for necessário baixar as águas dos lagos de

hidrelétricas, a sociedade terá de saber antes e participar da tomada de decisão. Isso

trará mais tranquilidade, porque, do jeito que é feito hoje, apenas o sistema elétrico

toma decisão, sem ouvir, sem consultar a sociedade civil. A partir de hoje, não. Com a

aprovação dessa minha emenda, a sociedade terá o direito e a responsabilidade de

participar disso. Não será mais possível baixar as águas irresponsavelmente, como

vinha sendo feito. Essa notícia é principalmente para os empreendedores do Sul de

Minas, do Lago de Furnas, de Três Marias, de Mascarenhas, de Peixotos. Doravante,

o Ministério Público vai cumprir essa lei e não vai mais obrigar os produtores e os

empreendedores  a  sair  de  suas  terras,  a  abandonar  seus  empreendimentos.

Parabenizo  a  Casa por  esse código,  que não é  o de  nossos sonhos,  mas é um

avanço para Minas Gerais. Obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Leonídio Bouças - Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria apenas de
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cumprimentar esta Casa por ter,  nesta manhã, já início da tarde, cumprido com o

dever  com  o  povo  de  Minas  Gerais.  Desde  a  aprovação  do  Código  Florestal

Brasileiro, no ano passado, todos os produtores, toda a sociedade mineira vem-nos

cobrando,  nos ligando para votarmos o Código Florestal  Mineiro, adequando-o ao

Código Florestal Brasileiro. Nesta manhã, cumprimos com esse dever com o povo de

Minas Gerais, levando tranquilidade ao campo. Temos visto alguns promotores no

interior do Estado fazendo mil exigências. Como disse o deputado Pompílio Canavez,

que me antecedeu, agora os empreendedores terão tranquilidade no nosso Estado.

Refiro-me principalmente ao dia a dia do produtor rural.  A Polícia Florestal faz mil

exigências, multa e alega que é ordem do promotor de cada comarca. Tenho visto

isso em todo o Triângulo Mineiro, tenho visto isso no Oeste, tenho visto isso no Alto

Paranaíba. E até parece que os produtores rurais se transformaram em bandidos.

Tenho visto, com muita tristeza, que toda a sociedade brasileira reconhece que o que

tem segurado  o  nosso  Brasil  é  o  superávit  comercial,  principalmente  na  área  da

agricultura  e  da  pecuária.  E  temos  visto  o  trabalhador  rural,  os  proprietários  de

pequenas e de grandes propriedades, que têm feito o crescimento do Brasil, serem

tratados como bandidos. Deputado Duarte Bechir, hoje estamos aqui para cumprir o

dever de dar tranquilidade ao produtor rural mineiro, que estava sem condições de

trabalhar, pois a cada dia surgia uma nova exigência. Quando um produtor dizia “mas

o Código Florestal Brasileiro não faz essa exigência, e estou cumprindo esse código”,

vi um promotor de determinada comarca do Triângulo Mineiro retrucar: “até que haja

um código mineiro novo, o que vale é o código mineiro anterior. Não me interessa o

Código Florestal Brasileiro. O que me interessa é o Código Florestal Mineiro”. Hoje

adequamos o Código Florestal Mineiro ao Código Florestal Brasileiro. Sem dúvida,

isso fará com que a paz volte a reinar para o produtor rural. Estou alegre ao ver que a

Assembleia Legislativa, nesta manhã, realizou esse entendimento. Ao mesmo tempo

em  que  fez  isso  para  o  produtor  rural,  também  o  fez  em  relação  a  questões

ambientalistas.  O  deputado Paulo  Guedes,  do  PT,  agradeceu aos  deputados que

fazem parte da base do governo, pois o que se discutiu aqui não foi base ou não de

governo, mas um código que oferecerá normas aos produtores e aos ambientalistas.

Esse é o código da biodiversidade de Minas Gerais. Realmente atendemos a todas
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as questões no que foi possível. O deputado Paulo Guedes é o autor desse projeto.

Depois veio o do governador. Foram apresentadas mais de 100 emendas ao projeto.

Isso demonstra o tanto que ele foi discutido. E o deputado Paulo Guedes agradeceu

pessoalmente,  deste  mesmo  microfone,  às  lideranças  do  governo,  incluindo  o

deputado Duarte Bechir, que citou nominalmente como sendo um dos responsáveis

por esse grande entendimento, que fez com que, nesta manhã histórica de 28 de

agosto, pudéssemos aprovar,  em primeira votação, o Código Florestal Mineiro. Sr.

Presidente, deputado Hely Tarqüínio, do nosso glorioso Alto Paranaíba e da nossa

Patos de Minas, fico ainda mais satisfeito, pois votamos esse código em um dia muito

especial,  já  que  hoje  estão  sendo  realizadas  as  exposições  agropecuárias  de

Araguari  e  Uberlândia.  Essas  duas  cidades  são  grandes  produtoras.  Logo  no

momento em que elas estão com as suas exposições abertas, entregamos o Código

Florestal Mineiro. Parabéns, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sr. Presidente,

deputado Hely  Tarqüínio,  gostaria  de  parabenizá-lo  pela  condução  dos  trabalhos.

Quando estava ao seu lado, percebi que já existia uma instrução normativa decidida

pela Mesa da Assembleia Legislativa em 1992, garantindo que cabe à presidência

decidir essas questões. Parabéns, presidente.

Encerramento

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reunião e cumprido o objetivo da

convocação, a presidência a encerra, desconvocando a extraordinária de hoje, às 20

horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

MANIFESTAÇÃO

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, a seguinte manifestação:

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
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de providências para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante

serviço prestado (Requerimento nº 5.268/2013, do deputado Cabo Júlio).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2013

ATA

ATA DA 31ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/8/2013

Presidência do Deputado Paulo Lamac

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Apresentação

Artística - Exibição de Vídeo - Palavras do Deputado Rogério Correia - Entrega de

Placa - Palavras da Sra. Beatriz da Silva Cerqueira - Palavras da Sra. Sônia Maria

Roseno - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Paulo Lamac - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

Abertura

O presidente (deputado Paulo Lamac) - 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 Sávio Souza Cruz, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Central  Única  dos

Trabalhadores - CUT - pelos 30 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  a Exma. Sra. Beatriz da Silva

Cerqueira,  presidenta  da  CUT  Minas  Gerais;  os  Exmos.  Srs.  deputado  federal

Leonardo  Monteiro;  e  Marcos  de  Jesus  Leandro,  presidente  da  Federação  dos

Trabalhadores do Serviço Público Municipal - Fetam; a Exma. Sra. Feliciana Alves do

Vale Saldanha, presidenta da Regional do Vale do Aço da CUT Minas; e os Exmos.

Srs. Marcelino da Rocha, presidente da Central dos Trabalhadores Brasileiros - CTB;
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Carlos Alberto Menezes Calazans, ex-presidente da CUT Minas; João Paulo Pires

Vasconcelos,  ex-presidente  da  CUT  Minas  e  representante  da  Federação  dos

Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais - Fiemg; Paulo

Sérgio de Oliveira, presidente da União Estadual dos Estudantes - UEE; e Lincoln

Emmanuel, presidente da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas -

Ames-BH; a Exma. Sra. Sônia Maria Roseno, da direção do MST; e o Exmo. Sr.

deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Carlos Magno, vice-presidente

da CUT; Shakespeare Martins de Jesus, da Executiva CUT Nacional; Gladson Reis,

vice-presidente da Ubes; Rodrigo Campos, ex-vice-presidente da CUT; Almir Duarte

de Jesus, vice-presidente da Federação Nacional dos Metroviários - Fenametro; Jairo

Nogueira Filho, coordenador do Sindieletro; Carlos Sacramento, assessor da Escola

Sindical  Sete  de  Outubro;  Welton  Luiz  da  Silva,  presidente  da  Associação  dos

Trabalhadores  em Transportes  Rodoviários  Aposentados -  Asttra;  Franklin  Moreira

Gonçalves, presidente da Federação Nacional dos Urbanitários - FNU; Wagner de

Castro Silveira, diretor sindical do Sindicato dos Radialistas de Minas Gerais - Sintert-

MG;  Renan  de  Carvalho  Santos,  militante  do  Levante  Popular  da  Juventude;  e

Ederson Alves, secretário de juventude da CUT-MG; da Exma. Sra. Rita Calazans,

secretária estadual de mulheres do PT-MG; dos Exmos. Srs. Leopoldino Martins, do

Sindpetro; e Roges Carvalho, do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais; da Exma.

Sra.  Luiza  Lafetá,  presidenta  da  UJS-Minas;  dos  Exmos.  Srs.  Renato  Barros,  da

direção  do  Sind-Saúde-MG;  Hervécio,  do  Sindicato  dos  Securitários;  Neemias,

secretário  de comunicação da CUT e diretor  do Sindicato dos Bancários  de  Belo

Horizonte e Região; José Maria, presidente do Sindágua; Tiago, da direção do Sintell;

e Vander, do jornal  Folha da Floresta; e da Exma. Sra. Gleide Andrade, da direção

estadual  do  PT.  Em  suas  pessoas,  estendemos  nossas  saudações  a  diversos

integrantes aqui presentes da direção do Sind-UTE e da direção do MST.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo artista Pereira da Viola.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Apresentação Artística

O Sr. Renan de Carvalho Santos - A Central Única dos Trabalhadores de Minas

Gerais nasce no mesmo momento do nascimento da CUT nacional. Em fins de 1983,

foi criada uma comissão responsável pela organização do primeiro Concut, que, no

ano seguinte, criou a CUT Minas e as CUTs regionais no Estado. Durante a eclosão

de greves dos metalúrgicos do ABC Paulista e de João Monlevade, no Vale do Aço,

os futuros fundadores da central no Estado assumiram o papel de iniciar e disseminar

a discussão sobre o novo sindicalismo. A criação da central em Minas Gerais em

1984 contou com a participação fundamental dos metalúrgicos, dos trabalhadores em

educação,  então  coordenados  pela  UTE,  que  deu  origem  ao  Sind-UTE-MG,  dos

marceneiros e trabalhadores rurais.

A Sra. Soniamara Maranho - Em 28 de agosto de 1983, pela voz e o voto de mais

de 5 mil homens e mulheres que vieram de todas as regiões do País, surgia a CUT -

em  plena  ditadura  militar,  época  em  que  eram  enormes  os  riscos  de  militantes,

trabalhadoras ou dirigentes serem demitidos e incluídos na lista que os impedia de

conseguir empregos; serem presos, torturados e até mortos apenas porque estavam

reivindicando direitos, denunciando as condições de trabalho desumanas ou fazendo

mobilizações contra a carestia que corroía o poder de compra dos brasileiros.

O Sr. Renan de Carvalho Santos - Em números exatos, foram responsáveis pela

criação da CUT 5.059 delegados e delegadas,  representando 912 entidades:  335

urbanos, 310 rurais, 134 associações pré-sindicais, 99 associações de funcionários

públicos, 5 federações, 8 entidades nacionais e confederações - trabalhadores que

ocuparam o galpão que um dia sediou o maior estúdio cinematográfico brasileiro, o

extinto Vera Cruz de Mazzaropi, Anselmo Duarte e Cia.

A Sra.  Soniamara Maranho -  No ABC Paulista,  berço do novo sindicalismo,  o  I

Congresso  Nacional  da  Classe  Trabalhadora  -  Conclat  -  deu  origem  à  primeira

entidade intersindical e intercategorias em nível nacional constituída após o Golpe

Militar de 1964. Para boa parte dos jovens de hoje, com liberdade de se manifestar

em um país com inflação inferior a um dígito e quase pleno emprego, é difícil imaginar

a conjuntura da época da fundação da CUT.
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O Sr. Renan de Carvalho Santos - O Brasil enfrentava crise econômica com inflação

de  150%  e  índices  manipulados  desde  anos  anteriores;  devia  mais  de

US$100.000.000,00.  O  mesmo Fundo  Monetário  Internacional  -  FMI  -  que  pediu

dinheiro emprestado ao Brasil no governo Lula era o bicho papão dos países pobres

naquela época. O Brasil se rendeu e estendeu o chapéu ao fundo, rifando, assim, a

sua soberania. Um mês antes de a CUT ser fundada, houve greve geral em todo o

País. Pudera. Como efeito da recessão, apenas nos dois primeiros meses de 1983, a

indústria paulista demitiu 47 mil trabalhadores, quase o total das demissões do ano

anterior.  O  brasileiro  vivia  sob  repressão,  recessão,  desemprego  e  com  salários

achatados e corroídos pelos índices inflacionários.

A Sra. Soniamara Maranho - Um cenário que levou o congresso de fundação da

CUT a aprovar as lutas pelo fim da Lei de Segurança Nacional e do regime militar, o

combate à política econômica do governo - o general João Batista Figueiredo era o

presidente da República, à época -, contra o desemprego, pela reforma agrária sob

controle dos trabalhadores, reajustes trimestrais dos salários e liberdade e autonomia

sindical. Lutava também pelo direito à cidadania e contra o autoritarismo dentro e fora

dos  locais  de  trabalho,  recheados  por  "olheiros"  da  ditadura  disfarçados  de

trabalhadores.

- Procede-se à exibição de vídeo e à apresentação musical.

O Sr. Renan de Carvalho Santos - Há 30 anos, nascia a CUT, e hoje se colocam

muitos desafios para os milhares de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da

cidade.  Sabemos  que,  para  consolidar  a  democracia  brasileira  e  ampliar  as

conquistas sociais dos últimos anos, precisamos também manter os trabalhadores e

as trabalhadoras organizados e conscientes do momento que estamos vivendo e da

necessidade de algo novo, que se expresse nas massas, de forma que se acumule

para um projeto de classe.

A Sra. Soniamara Maranho - Companheirada, mais do que nunca, é momento de

unificar as nossas forças para que tenhamos vitórias estruturantes da nossa classe. A

CUT somos nós! Viva os 30 anos da CUT! Viva a Central Única dos Trabalhadores!

- Procede-se à apresentação musical.

A Sra. Soniamara Maranho - Viva os 30 anos da CUT!
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A plateia - Viva!

A Sra. Soniamara Maranho - Viva os 30 anos da CUT!

A plateia - Viva!

A Sra. Soniamara Maranho - Viva a CUT!

A plateia - Viva!

A Sra. Soniamara Maranho - Central Única dos Trabalhadores!

A plateia - Central Única dos Trabalhadores!

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Rogério Correia

Uma boa noite a todos os companheiros e companheiras. É um prazer estar com

vocês.  Quero  cumprimentar  também  todos  os  companheiros  e  companheiras  da

Mesa. Permitam-me mudar um pouco a nominata para chamá-los de companheiros e

companheiras  ao  invés  de  excelentíssimos  senhores,  porque  todos  são

companheiros na nossa reunião.

Agradeço  ao  companheiro  Paulo  Lamac,  representando  o  presidente,  deputado

Dinis  Pinheiro,  na  presidência  desta  reunião.  Companheira  Beatriz  Cerqueira,

companheira  Bia,  parabéns  e  obrigado  por  ter  me  escolhido  para  fazer  esta

homenagem à CUT, o que para mim é uma honra. Companheiro Marcos de Jesus

Leandro,  da  Federação dos Trabalhadores  do  Serviço  Público  Municipal  -  Fetam;

companheira Feliciana Alves do Vale Saldanha, obrigado pela presença; companheiro

Marcelino da Rocha, da Central dos Trabalhadores Brasileiros - CTB; companheiro

Carlos Calazans, ex-presidente da CUT de Minas Gerais; companheiro João Paulo

Pires  Vasconcelos,  também  ex-presidente  da  CUT  Minas,  hoje  representando  a

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais -

Ftiemg;  companheiro  Paulo  Sérgio  de  Oliveira,  presidente  da  União Estadual  dos

Estudantes  -  UEE;  companheiro  Lincoln  Emmanuel,  presidente  da  Associação

Metropolitana  de  Estudantes  Secundaristas  -  Ames  -,  de  Belo  Horizonte;  e

companheiro deputado federal Leonardo Monteiro. É um prazer estar com vocês e

com todos os demais presentes.
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Primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês e também a apresentação da

mística, da história da CUT, pela Saldanha. Também agradeço-lhes a apresentação

do Hino Nacional. Agradeço a todos.

Venho aqui com muita emoção. Há pouco, eu e o Calazans nos lembrávamos de

que crescemos juntos com essa luta da CUT, também ao lado do Leonardo. A CUT

completou 30 anos no último dia 28 de agosto. Eu fui delegado do congresso que

fundou  a  CUT,  assim  como o  João Paulo  e  vários  outros  que aqui  estão.  Fui  o

fundador da CUT. Na época, eu era muito novinho. Digo isso porque o pessoal pode

querer somar as idades. Faz 30 anos que isso aconteceu, e eu tinha 25 anos quando

a CUT foi fundada. Gostaria de fazer uma homenagem à minha filha Júlia, porque ela

tem  exatamente  30  anos,  a  idade  da  CUT.  Nós  crescemos  junto  com  esse

movimento, com a fundação da CUT e com os movimentos de efervescência política.

O Marcelo Diagostini  está aqui  para comprovar isso, porque ele também é desse

tempo. Desculpem-me por citar apenas algumas pessoas no meio de tantas, mas aos

poucos vou lembrando-me dos rostos e dessa trajetória histórica, que foi muito bonita.

Em São Bernardo do Campo, fazia muito frio naquela época, e voltei  de lá com

pneumonia.  Entretanto  era  um  momento  de  muita  efervescência  política  e  de

calorosas discussões daquilo em que acreditávamos e que sabíamos ter uma função.

Era uma geração que enfrentava o regime militar e apontava para o futuro. Mais que

derrubar a ditadura, queríamos construir o socialismo. Nós nos mirávamos fortemente

numa ideologia. Foi um período muito bonito, de ascensão do movimento social. O

início do fim da ditadura militar começou quando os operários de São Bernardo do

Campo e os operários de maneira geral do Brasil entraram na luta de rua contra o

regime militar.

A partir  de 1976,  os  estudantes já lutavam nas universidades, já enfrentavam o

regime. Mas a entrada em cena dos operários, na greve de 1978, em São Bernardo

do Campo, foi o início do fim do regime militar. Ali, o regime militar tremeu. Portanto,

foi o movimento sindical, então emergente, que começou a ressurgir depois de um

silêncio  imposto  pelos  generais,  que  fez  com  que  essa  ditadura  tremesse  e

começasse a ruir. Primeiro foi a greve de São Bernardo e, depois, as greves advindas

daquele movimento.
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Em Minas, Bia, houve a greve dos professores e professoras de 1979, que também

foi belíssima, seguida depois de tantos e amplos movimentos. Naquele momento, a

CUT e o movimento sindical foram fundamentais para que a ditadura militar tivesse o

fim  que  teve,  derrubada  com  a  participação  dos  trabalhadores.  Portanto,  os

trabalhadores entraram na cena política naquele momento.

A data de 28 de agosto é evidentemente simbólica. Lembro-me de que, na época,

saímos de Belo Horizonte em nove ônibus repletos de delegados da CUT diretamente

para São Bernardo do Campo. Naquele momento de construção da CUT, já tínhamos

a certeza de que venceríamos esse período militar, como de fato vencemos.

Se  houve  esse  momento  de  ascenso  tão  bonito  do  movimento  social  e  do

movimento  sindical,  especialmente  com  o  nascimento  da  CUT  e  do  PT,  tivemos

também momentos muito tristes, como a derrota do Lula para o Collor, em 1989. Isso

marcou também o início de um descenso muito grande do movimento social no País,

que  coincidiu  com  a  queda  do  muro  de  Berlim.  Não  que  naquela  ocasião

acreditássemos que estava sendo construído ainda um socialismo no Leste Europeu,

mas aquilo significou uma hegemonia muito grande de um novo projeto que surgia,

que era o neoliberalismo, com repercussões imediatas aqui no Brasil. A derrota do

Lula foi também o início desse descenso. Eu diria que foi o limite do ascenso de um

movimento para um descenso muito grande que passamos a enfrentar.

A CUT resistiu. Aqui, no Brasil, resistimos mais que em outros países, e a CUT foi

fundamental  naquele  momento.  E  não  era  fácil  resistir  àquele  ascenso  do

neoliberalismo em nível mundial  ou aqui.  A vitória do Collor  e,  depois,  a vinda do

Fernando Henrique Cardoso significaram o início do processo de privatização, e era

difícil combater aquilo. Poucos de nós tínhamos coragem de ir, porque eram poucos

os que se mobilizavam e acreditavam que era possível derrotar aquele regime, que

aquilo não era único, que aquele modelo não era o fim da história, como apregoavam

os  capitalistas,  na  época.  Eu  me  lembro  que  íamos  às  ruas,  no  centro  de  Belo

Horizonte,  lutar  contra  a  privatização  da  Vale  do  Rio  Doce,  não  é,  João  Paulo?

Poucos  sindicalistas  tentavam  chamar  a  população  a  reagir  ao  modelo  que

privatizava,  aos gritos  de “Fora daqui!”,  “Fora já!”,  “Fora com FHC!”,  “Fora com o

FMI!”. Isso se tornou uma bandeira fundamental de resistência dos trabalhadores e,
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principalmente, da CUT, naquele momento tão difícil.

A resistência se deu nas  ruas,  com a CUT, e  nós procuramos  também fazer  a

resistência institucional ao concorrer às eleições, ao insistir  com a candidatura do

Lula, ao eleger prefeitos, mas também travamos essa luta de resistência ao modelo

neoliberal.  A participação  do  movimento  sindical  foi  também  fundamental  durante

esse  período.  Assim  como  foi  também  importante  a  participação  da  CUT  e  do

movimento sindical na construção da vitória,  posteriormente, do presidente Lula, o

primeiro operário a galgar a presidência da República, oriundo exatamente de um

movimento sindical muito forte, dessa história que aqui vimos pelo vídeo, que procurei

também sintetizar. A eleição do Lula significou o início da derrota de um procedimento

de privatização, da existência da hegemonia absoluta do neoliberalismo para uma

nova correlação de forças e para conquistas populares importantes.

O Brasil,  nesses 10 anos, avançou muito,  mas a vitória  do Lula só foi possível

graças a essa trajetória, à história da luta sindical e da construção da CUT no Brasil.

Isso  propiciou  que  houvesse  o  Bolsa  Família,  que  avançássemos  em  questões

fundamentais da educação e da saúde pública. É claro que passou por aí a luta pela

Constituinte, o que não podemos deixar de esquecer. Cravamos questões essenciais

na Constituição,  embora não seja  a  dos nossos sonhos,  mas que é  fruto de  um

ascenso e da luta social que se estabeleceu naquele momento. A vitória do Lula e,

depois, da Dilma também faz parte da luta importante do movimento sindical.

Alguém  retratou,  quando  passou  o  vídeo,  que  a  luta  política  faz  parte  da  luta

sindical. Aprendemos que não deveríamos considerar a luta sindical meramente como

uma luta do corporativismo, uma luta imediata, uma luta econômica. Era necessário

que os trabalhadores, por meio da sua central, também transformassem aquilo em

luta política, que o sentimento da luta política, da luta econômica, se transformasse

também num  enfrentamento,  não apenas com o patrão  imediato,  mas contra  um

Estado conservador ou o que chamamos de Estado burguês.

A CUT passou a  formar  trabalhadores  no  sentido  da  sua luta  e  no  sentido  da

mudança. Foi um período extremamente importante. Mas, Bia, falar da CUT apenas

no  passado  seria  muito  ruim,  porque  ficamos  com  gosto  de  saudade  na  boca.

Precisamos falar da CUT do futuro. Precisamos olhar o passado, mas não como se
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olha  no  retrovisor,  vislumbrando.  Passado  serve  para  aprendermos  o  futuro.

Precisamos fazer com que a nossa CUT seja a CUT do futuro, que aglutine os novos

trabalhadores,  formados  a  partir  de  toda  essa  experiência  e  da  inclusão  que  os

governos  do  Lula  e  da  Dilma  fizeram,  formando  uma  nova  classe  trabalhadora,

erradamente  chamada  por  alguns  de  nova  classe  média.  Que  essa  nova  classe

trabalhadora possa também ter esse sentimento de pertencimento do Brasil e tome

para si a tarefa de construir a CUT do futuro.

Bia, você é a expressão um pouco disso. A sua tarefa é muito importante. Quando

digo “você”, refiro-me à nova direção da central sindical. Ter uma dirigente sindical,

uma presidente da CUT como a Bia, que, além de nova, é mulher e passa agora a

compreender esse novo patamar de lutas que se apresenta, é muito importante. Esse

patamar de lutas é de exigência de reformas mais profundas na sociedade brasileira.

Não  podemos  parar  naquilo  que  conquistamos.  Foi  muito  bonito,  foi  uma  luta

valorosa, mas ainda temos de conquistar muito. Alguém disse que a reforma agrária

ainda não foi alcançada. É verdade. Felisburgo e Unaí estão sendo julgados agora,

depois de 10 anos, porque não conseguimos derrotar  a superestrutura do Estado

conservador que existe no Brasil. Esse também é um papel da CUT.

Portanto a nova CUT, a CUT do futuro, tem de pautar uma luta ainda mais difícil, de

aprofundar as mudanças, de fazer reformas estruturais no nosso Brasil.  Reformas

estruturais significam uma verdadeira revolução no sistema educacional. Avançamos

muito, mas um aluno não ter qualidade de ensino porque as professoras recebem

muito mal, porque não há quadra de esporte na escola, porque não tem computador,

porque a escola não é de tempo integral, porque você não tem qualidade... Ora, isso

é muito pouco diante do que ainda precisamos fazer. Precisamos de uma revolução

no sistema educacional; de melhorar muito o nosso SUS; de aprofundar a reforma

agrária, contrapô-la ao agronegócio para que tenhamos no campo geração de renda,

emprego e igualdade social. Precisamos sonhar e construir, a cada dia, o socialismo.

E discutimos isso desde a época em que fundamos a CUT, de que fazia parte do

programa da CUT, por mais absurdo que possa parecer aos patrões e aos burgueses.

O socialismo também faz parte da construção dos sindicatos e do sindicalismo no

Brasil e no mundo. Esse é um ponto fundamental que a CUT precisa registrar. Então,
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essa mudança estrutural na sociedade brasileira faz parte do futuro da CUT. Quando

a juventude foi às ruas, a CUT de Minas deu exemplo ao ir junto e respeitar todas as

bandeiras.  Precisamos  dessa proximidade.  O que está  nos  chamando  agora  é  o

futuro. Vamos olhar para o passado, mas com essa visão de futuro.

Por fim, Bia, quero ressaltar a nossa função também em Minas Gerais. Estamos

comemorando a CUT nacional, mas é claro que as nossas tarefas em Minas ainda

são muitas. Aqui ainda vivemos sob o choque de gestão, que é sinal de arrojo e corte

nos setores sociais. É cortar na educação, na saúde e na segurança pública. Choque

de gestão é “invencionismo” tucano para perpetuar o arrojo neoliberal que sempre

tivemos no Estado de Minas Gerais. Romper com isso é uma tarefa importante. Acho

que a sociedade mineira já sente o esgotamento e as falácias do que significa o

neoliberalismo em Minas Gerais.

Em relação ao que já fizemos no Brasil, estamos atrasados em Minas, mas a CUT

pode nos ajudar - e tenho certeza de que vai nos ajudar, como tem nos ajudado, a

fazer esse enfrentamento. Por isso, quando a Bia, presidente, e essa nova direção

foram eleitas, ficamos com uma esperança muito grande. Sem querer colocar essa

esperança no ombro da Bia, esclareço que temos de colocá-la no ombro da classe

trabalhadora mineira e brasileira. Parabéns, CUT! Viva a CUT!

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o deputado Paulo Lamac, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega à Sra. Beatriz da

Silva Cerqueira, presidente da CUT, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a

ser entregue contém os seguintes dizeres: “Décadas de lutas travadas entre classe

trabalhadora  e  formas  estanques  de  sindicalismo  sedimentaram  uma  linha

consistente  e  efetiva  de representação,  tão  ansiada por  milhares  de brasileiros  e

brasileiras:  surgia no Brasil,  em 1983,  a CUT -  Central  Única dos Trabalhadores.

Acumulando  conquistas  ao  longo  de  sua  história,  a  CUT  consolidou-se  como

importantíssimo  instrumento  de  expressão  organizada  da  voz  de  trabalhadores  e

trabalhadoras e garantiu  sua presença na política nacional,  contribuindo de forma

decisiva para o fortalecimento da democracia no País. A Assembleia Legislativa de

Minas Gerais presta justa homenagem à CUT pelo aniversário de 30 anos de sua
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fundação”.

O presidente - Convido o deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu

origem a esta solenidade, a se posicionar no local indicado para fazermos a entrega

da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Beatriz da Silva Cerqueira

A todas e a todos, boa noite. Queria cumprimentar o deputado Paulo Lamac, que

está presidindo esta reunião especial e em cuja pessoa cumprimento o presidente

desta Casa. Agradeço ao deputado federal Leonardo Monteiro a presença. Com esse

agradecimento, agradeço aos deputados federais que têm se manifestado contra o

PL nº 4.330 - daqui a pouco falarei um pouquinho sobre ele. Agradeço também ao

deputado Rogério  Correia,  que,  assim  como outros  deputados,  tem seu  gabinete

sempre aberto. Até o incomodamos demais, porque achamos que ele é mais nosso

do que seu. Para todas as demandas que trazemos, ele é um dos deputados que

está  sempre  à  disposição.  Deveriam  estar  todos  à  disposição  do  povo.

Reconhecemos os que estão à disposição e lhes agradecemos. Agradeço ao Sandro

e à Leila, em cujas pessoas agradeço à assessoria. Eles foram fundamentais para

que fizéssemos essa comemoração. Estamos na mesma semana comemorando e

indo para a rua, porque amanhã é um dia nacional de paralisação. Para conciliar isso,

vocês foram fundamentais, foram fundamentais para que tivéssemos esse momento

de celebração.

Quando pensamos a composição da Mesa, tentamos traduzir de alguma forma a

nossa história.  O correto seria que nesta Mesa estivessem todos vocês, porque a

história da CUT não foi feita por meio de seus presidentes, foi feita por meio de uma

militância muito importante. Mas como havia uma limitação física e de cerimonial,

procuramos trazer as federações cutistas, que exercem papel muito importante nos

ramos.

Cumprimento  o  companheiro  Marcos  Leandro,  que,  além  de  ser  presidente  da

Fetam,  é  meu  companheiro  de  direção  executiva;  e  a  companheira  Feliciana.

Salvamos a Mesa - não é, Feliciana? - de ser uma Mesa de homens. Isso nos traz

uma reflexão importante desses espaços. Temos mais ainda o dever de estar sempre
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lembrando a importância da mulher, porque falamos muito mas, quando chegamos

nos  espaços,  a  Mesa  evidencia  uma  predominância  masculina.  Eu  já  disse  ao

deputado  Paulo  Lamac  que  é  de  transição  -  a  ideia  é  que  a  CUT  seja  das

trabalhadoras. Continua sendo dos trabalhadores por um período de transição, que

terminará, espero, muito em breve.

Cumprimento, então, minha companheira. Estamos sempre nas lutas. Cumprimento

também o João Paulo, que vem representando uma importante federação filiada à

CUT  e  vem  também  como  parte  importante  da  história  da  central  -  ele  foi  um

presidente da CUT; o Calazans, ex-presidente da central; o Marcelino, da CTB, que

veio  também  representando  um  ex-presidente  da  central,  o  Jota.  Agradeço  a

oportunidade de você estar conosco, porque isso demonstra a nossa capacidade de

unidade entre as centrais  sindicais.  Isso é importante na conjuntura  que estamos

vivenciando neste momento. Nas pessoas do Lincoln e do Paulo quisemos que parte

da juventude estivesse representada aqui.  Temos tentado neste mandato entender

que é fundamental estarmos junto com a juventude. Queria agradecer a vocês por

terem aceitado o convite de estarem aqui conosco.

Vou  cumprimentar  uma  pessoa  que  deveria  estar  aqui  se  estivesse  vivo:  o

companheiro  Lúcio  Guterres,  que  também  foi  presidente  da  CUT.  As  fotos  são

importantes  porque  nos  lembram  de  parte  da  história.  Cumprimento  também  o

companheiro Shakespeare, que representa a direção nacional da CUT.

É o que eu disse - não é Shakespeare? -, o espaço físico não é adequado ao nosso

tamanho. Vocês perceberão que estou visivelmente nervosa, pois conseguimos fazer

manifestações de rua, paramos rodovias, BRs, paramos tudo, mas o momento de

receber uma homenagem é diferente das ruas, da forma como trabalhamos. Quando

passei pelo tapete vermelho, lembrei que ele foi palco de importantes lutas. Lembrei

da mais recente, que foi o período da greve de 2011, quando os trabalhadores da

educação,  nossos  companheiros  e  companheiras,  ficaram  acorrentados  neste

Plenário na tentativa de estabelecer um processo de negociação.

E quero dizer por que escolhemos estar em um espaço institucional, em um espaço

que  muitas  vezes  institucionalmente  assume compromissos  que  não  cumpre,  um

espaço em que há projetos de lei importantes para a classe trabalhadora e que não



141
____________________________________________________________________________

são votados - e em compensação os projetos para as elites e para o empresariado

tramitam com muita agilidade. Escolhemos este espaço pela disputa; para fazer a

disputa; para que as pessoas que estão em casa possam saber que existe uma CUT;

para  que  pudéssemos  contar  a  nossa  história.  Se  os  oprimidos,  excluídos  não

cuidarem da sua própria história, ninguém mais fará. Por isso escolhemos vir a este

espaço. Por um processo de disputa de opinião, ideológico, e para lembrar que nós

existimos e estamos aqui e viemos para ficar.

Os 30 anos se foram, mas no mínimo teremos mais 30 anos. Por isso a ideia de

estarmos neste espaço. Queremos contar a nossa história. Queremos que ela fique

registrada  não  só  para  nós,  mas  na  história  política  do  nosso  estado.  O  tapete

vermelho  está  simbolizando  essa  celebração.  Começamos  com  uma  coisa  que

aprendi no movimento sindical, que é a mística. Esta mística foi fundamental por um

aspecto que vou dizer para vocês: a mística deu conta de contar a história da CUT, e

o que a mística não disse, o Rogério disse. A história foi bem contada.

Mas quero conversar um pouco sobre o presente. A mística nos lembra que existem

outros movimentos, existem outros grupos, e é fundamental que o movimento sindical

perceba e esteja junto. O movimento sindical não se basta, se não estivermos com a

juventude, se não estivermos com os trabalhadores, com os atingidos por barragem

ou com aquela  juventude que faz o seu levante e  com tantas outras.  Por isso a

proposta da mística para a CUT. Precisava ser alguma coisa com a nossa cara, com

a nossa identidade, algo que queria partilhar com vocês para mostrar o que temos

feito.

Agradeço aos movimentos de Minas Gerais, pois eles têm ensinado a CUT nessa

caminhada; aos companheiros do Movimento Sem Terra, pela caminhada que temos

feito juntos; ao Movimento dos Atingidos por Barragem, por toda trajetória que temos

feito juntos em Minas Gerais; à consulta popular e à assembleia popular, que são

importantes organizações; ao levante popular da juventude, com a sua irreverência,

com seus tambores, com tudo de bacana que tem nos mostrado e nos ensinado;

assim como à UEE, à Ames e à Ubes. Com certeza me esqueci de alguém, mas

esses agradecimentos são importantes para dizer que esse novo momento sindical

precisa ter uma articulação com os movimentos sociais, com os espaços que pensam
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as  questões  sociais  sob  outra  perspectiva.  Rogério,  este  é  um  dos  desafios  do

movimento sindical do futuro: a capacidade de entender que não somos tudo, bem

como a necessidade de estarmos juntos com outros movimentos.

Não poderia deixar de fazer um registro, pois sediamos um espaço de formação

muito importante. Estão aqui companheiros da Escola Sindical Sete de Outubro que

contribuíram muito para a formação e que contribuirão pelos próximos 30 anos. A

formação  da  classe  trabalhadora  é  um  instrumento  importante  na  disputa  que

precisamos  fazer.  Portanto,  quero  deixar  esse  registro,  neste  momento  de

homenagem.

Quero aqui fazer um registro importante às companheiras da Marcha Mundial de

Mulheres, porque com elas eu aprendi  que seguiremos em marcha até que todas

sejamos livres. Então já aprendi que vamos marchar muito, porque vivemos numa

sociedade extremamente machista que não se assume como tal, e creio que nós,

sindicalistas, enfrentamos um pouco mais do que isso. Não é à toa que sou a primeira

mulher presidenta da CUT e, se não me engano, fui a terceira coordenadora-geral do

Sind-UTE  -  corrijam-me  enquanto  eu  estiver  falando.  Isso  evidencia  que  esses

espaços  de  poder  são  predominantemente  ainda  ocupados  pelos  homens.  Então

deixo minha saudação às meninas da marcha, que não se encontram aqui porque

estão participando de um encontro internacional em São Paulo.

Nesse momento em que estamos aqui, vimos julgamentos importantes, em que um

está se desenvolvendo e outro não. Com isso quero lembrar um outro aspecto da

nossa luta no Estado de Minas Gerais:  a criminalização das lutas sociais.  Mesmo

sendo  um  momento  de  celebração,  temos  de  lembrar  os  companheiros  e  as

companheiras,  homens e  mulheres que morreram em lutas  importantes,  como os

companheiros de Felisburgo, como os fiscais em Unaí e como os trabalhadores em

Ipatinga, que neste ano completam 50 anos de massacre. Em nenhum desses casos

de massacre os  responsáveis  cumpriram ou estão  cumprindo pena.  Então isso é

importante  para  ser  lembrado,  apesar  de  este  ser  um  momento  de  celebração,

porque matam trabalhadores,  perseguem trabalhadores  e trabalhadoras que lutam

pela  modificação  da  sociedade.  Este  é  um  estado  que  hoje  criminaliza  as  lutas

sociais.  Não é à  toa que os  nossos espaços estão sempre monitorados.  Sempre
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acontece que quem chega para dialogar  com quem está  na  rua,  do  Estado,  é o

aparelho repressor. Por isso vimos e as manifestações de junho denunciaram muito

bem  isso,  a  incapacidade  deste  estado  de  estabelecer  um  diálogo,  porém  ele

consegue reprimir.  Aliás,  houve mortes  durante as  manifestações de junho,  e,  da

forma como as coisas estão sendo conduzidas, ninguém será responsabilizado. Ficou

como algo do acaso, porém é fruto de uma repressão policial, porque, se ela não

ocorresse, não teriam morrido jovens, em Minas Gerais, durante as manifestações no

mês de junho.

Exatamente  falando dessas manifestações,  concordo com o que o Rogério  nos

lembra,  da  necessidade  de  nos  reorganizarmos  e  aprofundarmos  mudanças.  As

manifestações de junho mostraram o que fizemos muito, e as fotos nos lembraram

isso,  porque  sempre  fomos  para  a  rua.  Então  é  na  rua  que  conseguimos  as

mudanças e as transformações necessárias. Neste momento estamos propondo lutas

importantes, e é com elas que eu quero finalizar este momento de celebração e de

agradecimento pela homenagem dos 30 anos da CUT.

A primeira luta por que estamos indo para a rua é por uma coisa que não tínhamos

parado para pensar. Por que temos uma conta de luz tão cara? Por que pagamos

conta e o trabalhador  da Cemig  morre  em serviço? A gente  paga a conta e tem

alguém que recebe milhões em lucro. Por que um serviço público que deveria ser de

qualidade precisa gerar lucro para alguém?

Essa luta em que estamos, nas ruas de Belo Horizonte, é pelo plebiscito popular

pela redução da tarifa de energia. Se o transporte foi reduzido, por que ele era mais

caro? Se pagamos uma conta cara, por que ela não pode ser menor? Por que o povo

não pode pagar o essencial pela prestação de um serviço público que é essencial? É

esse o desafio que está nas ruas, e a CUT Minas Gerais faz parte desse desafio, que

é o plebiscito popular pela redução da tarifa de energia.

A outra luta por que estamos nas ruas veio junto com as bandeiras, que é ter um

veículo de comunicação que converse com o povo, mas não na lógica do capital, e

sim na lógica do trabalhador. E aí está o  Brasil de Fato - Minas Gerais.  Fizemos a

edição número zero, agora semanal, com 50 mil pessoas tendo acesso a uma nova

pauta de comunicação no Estado. É uma luta para a qual temos muitos parceiros, e a
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CUT Minas faz parte desse movimento.

E a terceira luta por que estamos nas ruas é contra a retirada de direito, contra o

recuo na nossa organização, é contra o PL 4.330. O que é o PL 4.330? Esse é um

projeto de lei que está no Congresso Nacional e que amplia a terceirização, que é

uma coisa que lutamos contra. Por que as empresas, o serviço público, não podem

contratar diretamente seus trabalhadores e dar condições dignas a eles?

Por que elas não fazem isso e contratam uma empresa que vai reduzir direitos e

não vai  reconhecer  questões fundamentais,  como o direito  à moradia? Vi  que os

trabalhadores  terceirizados  da  Cemig  não  têm  sequer  moradia  digna  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Vira e mexe vemos uma empresa que fecha as

portas e não paga o trabalhador. Isso não pode mais acontecer no nosso país. Então,

se esse projeto for aprovado, além de todos os problemas da iniciativa privada, será

aberta a porta de entrada para se aumentar a corrupção,  porque sabemos que a

terceirização é o melhor mecanismo de caixa dois que existe em nosso país. Portanto

façamos a luta na rua contra o PL 4.330. Amanhã é o Dia Nacional de Mobilização -

não é, Marcelino? Vou terminar deixando esse chamado para que possamos ir  às

ruas  em  todo  o  País  para  fazer  pressão  contra  a  aprovação  desse  projeto,  e

assumindo o compromisso de que, nos próximos 30 anos, a nossa Central será de

luta em defesa da classe trabalhadora, em defesa do povo excluído.

Pereira da Viola, nunca vi coisa mais linda! Foi a execução mais linda que já vi do

Hino. Quero agradecer-lhe a oportunidade de fazer esta celebração conosco.

Por fim, quero convidar a companheira Sonia. Vamos quebrar o protocolo e fazer

uma finalização diferente neste momento. O Cerimonial disse que eu deveria fazer

um agradecimento, mas vocês perceberam que eu fiz uma pauta de reivindicações.

Esse  é  o  risco  que  se  corre  quando  se  dá  o  microfone  para  uma  sindicalista.

Enquanto a Sonia chega, vou falar de uma questão importante que o Rogério também

lembrou. Em Minas Gerais, o povo está muito sofrido: as políticas públicas não são

para todos; a parceria público-privada está presente no saneamento, no metrô e em

áreas que são essenciais e que deveriam ter serviços de qualidade prestados.

Fizemos umas contas importantes. Vimos como o Estado investia em educação e

em saúde, Renato, e somamos. Como boa professora, sei fazer soma: nos últimos 10
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anos,  o  governo  de  Minas  deixou  de  investir  mais  de  R$8.000.000.000,00  em

educação e outros R$8.000.000.000,00 em saúde. Isso quer dizer que cada um que

está aqui e quem está nos assistindo poderia ter uma educação de qualidade e um

sistema de saúde melhor,  se o Estado fizesse o seu para casa,  que é cumprir  a

Constituição.  Essa conta,  nós a fizemos dos  25% de impostos que deveriam ser

investidos em educação e dos 12% que deveriam ser investidos em saúde.

Vejam que tínhamos de celebrar os 30 anos da CUT, porque em Minas os desafios

estão  muito  grandes  em  todos  os  aspectos.  Assim,  agradeço  a  oportunidade,

agradeço a  celebração  feita  neste  espaço,  que  é  um  espaço de  disputa.  Viva  a

Central Única dos Trabalhadores e das trabalhadoras!

A plateia - Viva!

Palavras da Sra. Sônia Maria Roseno

Na pessoa da Bia e na do deputado Leonardo Monteiro, meu conterrâneo do Vale

do Rio Doce, gostaria de cumprimentar toda a Mesa. Boa noite a todas e a todos! (-

Lê:)

“O MST vem a público saudar todos os sindicalistas que fazem parte da CUT e os

milhares de trabalhadores e trabalhadoras filiados, que construíram, ao longo desses

30  anos,  a  Central  Única  dos  Trabalhadores  e  das  trabalhadoras.  Estamos  às

vésperas também de completar 30 anos e rumo ao nosso VI Congresso Nacional.

Nascemos e crescemos juntos, com a retomada das lutas populares contra a ditadura

militar e pelos direitos sociais da classe trabalhadora no campo e na cidade. Fomos

frutos de um mesmo período histórico de ascenso das lutas de massas da sociedade

brasileira na década de 80, por democracia, direitos sociais, reformas estruturais e

reforma agrária.

A CUT foi criada durante a I Conferência Nacional da Classe Trabalhadora - Conclat

-, realizada em agosto de 1983, em São Bernardo do Campo, São Paulo, da qual

participaram mais de 5 mil delegados responsáveis pela representação de mais de 12

milhões  de trabalhadores,  e,  desde então,  muitos  avanços  já  foram conquistados

nessa longa caminhada. Os 30 anos de organização, resistência, lutas e conquistas

da CUT representam o patrimônio da classe trabalhadora. Agora enfrentamos novos

desafios econômicos, sociais e políticos com toda a sociedade brasileira.
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Em Minas Gerais,  nos últimos anos, em especial após a greve de 112 dias dos

trabalhadores e das trabalhadoras da educação em 2011, conseguimos construir um

processo de unidade que ousamos chamar de “Quem luta educa!”,  que vem nos

fortalecendo  através  da  Via  Campesina.  Como  movimentos  sociais,  juventude

organizada  e  movimentos  sindicais,  muitos  avanços  foram  conquistados.  Porém,

muitos desafios ainda estão apontados. Que possamos continuar lutando para acabar

com  os  massacres  e  as  impunidades  do  nosso  povo  brasileiro,  a  exemplo  do

massacre de Ipatinga,  em 1963;  da Chacina de Unaí,  em 2004;  do massacre de

Felisburgo,  em  2004;  e  de  tantos  outros.  Que  nos  próximos  30  anos  possamos

continuar lutando pela organização da classe trabalhadora como classe.  Muitos já

vieram,  mas  muitos  ainda  estão  por  vir.  Aos  nossos  mortos,  nenhum  minuto  de

silêncio, mas toda uma vida de luta.

Temos certeza de que, dessa unidade, recolheremos as energias necessárias para

enfrentarmos  os  novos  desafios.  São  Paulo,  28  de  agosto  de  2013.  João Pedro

Stédile,  para  a  coordenação  nacional  do  MST.  Viva  a  unidade  de  campo  e  da

cidade!”.

A plateia - Viva!

A Sra. Sônia Maria Roseno - Pátria livre!

A plateia - Venceremos!

A Sra. Sônia Maria Roseno - Central Única dos Trabalhadores, Central Única das

Trabalhadoras.

Palavras do Presidente

Sra.  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  presidenta  da  CUT  MG;  Exmo.  Sr.  Leonardo

Monteiro, deputado federal, muito bem-vindo; Exmo. Sr. Deputado Rogério Correia,

nosso companheiro, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; Sr.

Marcos de Jesus Leandro, presidente da Federação dos Trabalhadores do Serviço

Público  Municipal  -  Fetam;  Sra.  Feliciana  Alves  do  Vale  Saldanha,  presidenta  da

Regional  do  Vale  do  Aço da  CUT Minas;  Sr.  Marcelino  da  Rocha,  presidente  da

Central dos Trabalhadores Brasileiros - CTB; Sr. Carlos Alberto Menezes Calazans,

ex-presidente da CUT Minas;  Sr.  João Paulo Pires Vasconcelos,  ex-presidente da

CUT  Minas  e  representante  da  Federação  dos  Trabalhadores  das  Indústrias
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Extrativas do Estado de Minas Gerais; Sr.  Paulo Sérgio de Oliveira, presidente da

União  Estadual  dos  Estudantes  -  UEE;  Sr.  Lincoln  Emmanuel,  presidente  da

Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas - Ames-BH, boa noite.

É com grande satisfação e prazer que esta Casa Legislativa recebe os senhores

para  uma homenagem extremamente justa,  requerida  com grande felicidade pelo

deputado Rogério Correia. Foi uma satisfação muito grande ter a oportunidade de

presidir  esta solenidade, esta reunião especial. Trago o abraço e a mensagem do

presidente da Casa, deputado Dinis Pinheiro, que deixa aqui os seguintes termos:

“Liberdade  e  autonomia  sindical,  pautadas  pelos  princípios  da  igualdade  e  da

solidariedade, são as marcas históricas da Central Única dos Trabalhadores, CUT,

cujos 30 anos comemoramos nesta Assembleia.

A entidade,  dedicada  à  defesa  dos  interesses  imediatos  e  históricos  da  classe

trabalhadora,  nasceu em 28 de agosto  de 1983,  na  Cidade de São Bernardo do

Campo, no Estado de São Paulo. Os mais de 5 mil militantes que participaram do

congresso fundador, embora não soubessem, estavam ajudando a escrever um novo

capítulo na história  do sindicalismo brasileiro.  No ano seguinte,  1984, ocorreu o I

Congresso Nacional da CUT, durante o qual trabalhadores e trabalhadoras vindos de

todos  os  estados  da  Federação  elegeram  o  metalúrgico  Jair  Meneguelli  para  a

presidência  da  central.  Neste  mesmo  ano,  era  fundada  a  CUT  MG,  obra  da

articulação  de  sindicalistas  envolvidos  nas  greves  do  ABC  Paulista  e  de  João

Monlevade, no Vale do Aço. A entidade, cujo primeiro presidente foi João Paulo Pires

de  Vasconcellos,  reunia  metalúrgicos,  professores,  marceneiros  e  trabalhadores

rurais.

É verdade que, nos anos anteriores, já se delineava, no interior das fábricas do ABC

Paulista, um movimento discreto, mas aguerrido, que se opunha ao autoritarismo dos

militares, lutando, a um só tempo, pela liberdade e pela democracia, mas também por

direitos trabalhistas e melhores salários. Tal movimento ficou conhecido como 'novo

sindicalismo' em razão de sua oposição ao estagnado sindicalismo oficial corporativo

e ajudou a reavivar as manifestações da sociedade civil, sendo fundamental para o

início do processo de redemocratização e de enfraquecimento do regime militar. A

criação da CUT foi  parte essencial  desse poderoso movimento,  contribuindo para
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transformá-lo em uma força efetiva, que, ao longo das próximas três décadas, teria

papel destacado na vida política do País.

Hoje a CUT segue sempre reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da

democracia,  o  desenvolvimento  com  distribuição  de  renda  e  a  valorização  do

trabalho; tem mais de 3 mil entidades filiadas e quase 24 mil trabalhadores na base. É

a 5ª  maior central  sindical  do mundo e a primeira do Brasil  e  da América Latina.

Continua atenta às transformações sociais, políticas e econômicas que ocorrem no

Brasil  e no mundo, lutando com afinco ao lado dos trabalhadores da cidade e do

campo por mais justiça e equidade.

Em nome desta trajetória de coerência e de luta, comemoramos no Parlamento que

representa o povo mineiro os 30 anos desta central sindical, que tem decisivamente

participado da construção nacional.  Parabenizo,  na pessoa da presidenta da CUT

Minas  Gerais,  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  todos  os  sindicatos,  federações,

confederações,  lideranças  e  trabalhadores  que  fazem  da  CUT  o  que  ela  é,

emprestando-lhe a sua força. Muito obrigado”.

Essas  são as  palavras  que  o  presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  solicitou-nos

trazer a todos. Quero manifestar minha alegria à Bia, ao Rogério e a todos da Mesa

por  ter  tido  a  oportunidade de presidir  esta  solenidade,  que foi  uma iniciativa  do

deputado  Rogério  Correia.  Foi  uma  feliz  iniciativa  num  momento  extremamente

importante e fecundo, num momento em que estamos ainda fazendo as lutas que

motivaram a criação da CUT há 30 anos. Já temos várias histórias para voltar os

olhos,  para valorizar  e reconhecer,  fruto do empenho de vocês, do empenho dos

trabalhadores. Com certeza,  teremos muitos  outros resultados.  Vamos comemorar

nosso empenho e dos  trabalhadores  que virão  nos  suceder.  Deixo  nosso grande

abraço a todos vocês. Muito obrigado e boa-noite.

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 as especiais de amanhã, dia 30, às 9 e às 14 horas,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 521/2013*

Belo Horizonte, 3 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.301,  de  2013,  de  minha  autoria,  que  autoriza  a

abertura de crédito suplementar no valor de R$234.000,00 (duzentos e trinta e quatro

mil reais), em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

A emenda tem o objetivo único de identificar as dotações orçamentárias envolvidas

no remanejamento de crédito solicitado.

Anoto que não serão alteradas as fontes de recursos da suplementação e que a

emenda não trará ônus adicionais ao Estado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 4.301/2013

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei nº 4.301/2013 a seguinte redação:

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

da anulação de Recursos Ordinários do Tesouro Estadual,  de Pessoal e Encargos

Sociais, da ação de Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Sociais, do

Tribunal  de  Justiça Militar  do Estado de Minas Gerais,  no valor  de R$234.000,00

(duzentos e trinta e quatro mil reais).”.”

- À Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.  205 do Regimento

Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

LEITURA DE COMUNICAÇÕES

- O presidente deu ciência ao Plenário,  na 57ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 3/9/2013, das seguintes comunicações:

Dos deputados Ivair Nogueira (5) - informando sua renúncia, a partir de 27/8/2013,

como membro efetivo das Comissões de Administração Pública e de Transporte e da

Comissão Extraordinária do Mercosul e como membro suplente das Comissões de

Fiscalização Financeira e de Meio Ambiente; Adalclever Lopes (2) - informando sua
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renúncia  como membro  efetivo  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  como

membro suplente da Comissão de Transporte; Rômulo Veneroso - informando sua

renúncia como membro efetivo da Comissão Especial da Dívida Pública; Cabo Júlio -

informando  sua  renúncia  como  membro  efetivo  da  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência (Ciente. Publique-se.); Sávio Souza Cruz (3) - informando sua indicação

para membro suplente da Comissão de Transporte e indicando os deputados Cabo

Júlio e Adalclever Lopes para membros efetivos, respectivamente, das Comissões de

Defesa  do Consumidor  e  de  Transporte;  e  Tiago Ulisses  -  indicando o  deputado

Romel Anízio para membro efetivo da Comissão Especial da Dívida Pública, na vaga

do deputado Rômulo Veneroso (Ciente. Designo. Às comissões.).

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 79/2013

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  475/2013,  publicada  em  3/8/2013  no  Diário  do

Legislativo, o governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Fernando Antônio

Costa  Iannotti  ao  cargo  de  diretor-geral  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do

Estado de Minas Gerais - Deop-MG.

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 do Sr. Fernando Iannotti, no qual o

sabatinado respondeu com presteza, clareza e desembaraço às questões propostas,

ficou demonstrado que o indicado possui experiência e conhecimento suficientes para

assumir  a  diretoria-geral  do  Deop-MG.  Além  disso,  o  arguido  afirmou  que  sua

indicação não encontra restrição nos termos da Constituição do Estado e do Decreto

nº 45.604, de 2011.

Conclusão

Considerando o exposto,  opinamos favoravelmente à indicação do Sr.  Fernando

Iannotti para o cargo de diretor-geral do Deop-MG.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.
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Luiz Humberto Carneiro, presidente - Adalclever Lopes, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.263/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Moriá - Abem -, com sede no

Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.263/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Moriá - Abem -, com sede no Município de Contagem, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de assistência

social.

Com esse propósito, a instituição zela pela proteção da família, da maternidade, da

infância,  da  adolescência e da velhice,  ampara crianças e adolescentes carentes,

promove  a  integração  de  seus  assistidos  no  mercado  de  trabalho,  cuida  da

habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência  e  de  sua integração à  vida

comunitária e realiza atividades nas áreas de saúde e educação, priorizando famílias

carentes. Além disso, defende a valorização da cultura e a conservação do patrimônio

histórico e artístico e fomenta a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento

sustentável.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Abem no Município de

Contagem, consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.263/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.
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Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.594/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado  Glaycon  Franco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Liga Ecológica Santa Matilde - Lesma -, 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  3.594/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Liga

Ecológica Santa Matilde - Lesma -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão

de conhecimentos sobre questões sociais e éticas relacionadas à diversidade cultural.

Com esse propósito, a instituição promove debates de temas ligados à política, à

cultura, à história, ao turismo e ao meio ambiente, apoia ações de promoção social e

realiza eventos como encontros, seminários e cursos.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido em Conselheiro Lafaiete

pela Liga Ecológica Santa Matilde, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.594/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.624/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado Carlos  Henrique,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Shammah - ABS -,

com sede no Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.624/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Shammah - ABS -, com sede no Município de Contagem, pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que  tem  como escopo  o  desenvolvimento

econômico e a melhoria das condições de vida de seus associados.

Com esse propósito, a instituição oferece atividades educativas, promove a cultura

e a conservação do patrimônio histórico e artístico, incentiva a segurança alimentar e

nutricional  e  defende  a  preservação  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento

sustentável.  Além disso,  estimula  o  voluntariado,  difunde valores  universais  como

ética, paz, cidadania, direitos humanos e democracia, realiza estudos e pesquisas de

tecnologias alternativas para o combate à pobreza e apoia o esporte amador.

Tendo em vista o relevante trabalho social  desenvolvido pela referida instituição

para o efetivo exercício da cidadania dos segmentos mais carentes do Município de

Contagem, consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.624/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.009/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bom Sucesso -
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AMBS -, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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 4.009/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores do Bom Sucesso -AMBS -,  com sede no Município de Santana do

Paraíso, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

a melhoria das condições de vida dos moradores da comunidade de Bom Sucesso e

adjacências.

Com esse propósito, a instituição coordena a ação integrada de seus associados na

solução  de  seus  problemas  nas  áreas  de  educação,  saúde,  segurança  e

infraestrutura,  realiza  atividades  culturais,  esportivas,  recreativas,  educativas  e

assistenciais e organiza  mutirões e recursos para obras de interesse social.  Além

disso, promove campanha contra as drogas,  inclusive tabaco e álcool,  e  contra a

violência,  combate  a  fome e  a  pobreza  e  defende  os  direitos  dos  idosos  e  das

pessoas com deficiência.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  de

Moradores do Bom Sucesso em defesa da população carente de Santana do Paraíso,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.009/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.269/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São
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Pedro - Ambaspe -, com sede no Município de Esmeraldas.

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 4.269/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  do  Bairro  São  Pedro  -  Ambaspe  -,  com  sede  no  Município  de

Esmeraldas, pessoa jurídica de direito privado,  sem fins lucrativos, que tem como

escopo a defesa dos direitos e interesses dos moradores dessa localidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  luta  pela  implantação  de  políticas  públicas

voltadas  para  o  atendimento  das  necessidades  de  seus  associados,  promove

atividades sociais, educacionais, culturais e desportivas, incentiva a preservação do

meio ambiente e colabora na realização de pesquisas para detectar os problemas

existentes na comunidade e na implementação de suas soluções.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Ambaspe em defesa

do pleno exercício da cidadania dos habitantes do Bairro São Pedro, em Esmeraldas,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.269/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.277/2013

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  Instituto  Solidário  Comunitário

Assistencial, com sede no Município de Bugre.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  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, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.277/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Instituto Solidário Comunitário Assistencial, com sede no Município de Bugre, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de

assistência social a pessoas carentes.

Com esse propósito, a instituição incentiva ações inovadoras comprometidas com o

desenvolvimento integral  do cidadão, contribui para o estabelecimento de políticas

públicas e programas intersetoriais para garantir a proteção da família e assegurar o

acesso de seus assistidos aos  bens socioculturais  necessários  ao  seu bem-estar,

promove ações nas áreas de educação, cultura, esporte e saúde, combate a fome e o

desemprego e defende a preservação do meio ambiente.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade retificar o nome do município sede da entidade que, de

acordo com o art. 2º de seu estatuto, é Iapu e não Bugre.

Tendo em vista o relevante trabalho social  desenvolvido pela referida instituição

com  os  segmentos  em  situação  de  vulnerabilidade  do  Município  de  Iapu,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.277/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.290/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Araxaense de Proteção dos Animais - Aapa

-, com sede no Município de Araxá.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.290/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Araxaense de Proteção  dos Animais  -  Aapa -,  com sede no Município  de  Araxá,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

e a proteção dos animais.

Com  esse  propósito,  a  instituição  ampara  animais  abandonados,  doentes  e

maltratados,  orienta  a  respeito  da legislação vigente sobre  a proteção ao animal,

impede atos de crueldade e abuso contra os animais, presta assistência veterinária a

animais doentes e feridos, promove desfiles e exposições de animais e possui escola

de adestramento.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Aapa  em  defesa  dos

animais,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.290/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.326/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais do Povoado de Graçópolis, com

sede no Município de Imbé de Minas.

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
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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 4.326/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação das Mulheres Rurais do Povoado de Graçópolis, com sede no Município

de Imbé 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.  27,  que as

atividades de seus diretores, associados, conselheiros, instituidores, benfeitores ou

equivalentes  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

juridicamente constituída e com registro nos órgãos competentes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.326/2013 da 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 TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.336/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Esporte Clube Itararé, com sede no Município de Tocantins.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  3/8/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.
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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 4.336/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Esporte Clube Itararé, com sede no Município de Tocantins.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto  constitutivo  da instituição determina,  no art.  5º,  que,  na

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

legalmente constituída no Estado de Minas Gerais e declarada de utilidade pública; e

no art. 25 que seus dirigentes não serão remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.336/2013 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 TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.338/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoão e Região,

com sede no Município de Curvelo.

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 4.338/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Lagoão e Região, com sede no município de Curvelo, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o desenvolvimento das

localidades em que atua e a melhoria das condições de vida de seus habitantes.

Abrangendo as comunidades de Córrego Boa Morte, Capão dos Porcos, Almas e

Fundo  do  Saco,  a  instituição  contribui  para  a  racionalização  das  explorações

econômicas, especialmente a agropecuária; promove atividades culturais, desportivas

e sociais; assiste as famílias de agricultores em suas atividades; organiza canais de

comercialização dos produtos e serviços dos associados, por meio de feiras e lojas;

presta  assistência  a  crianças  e  adolescentes;  incentiva  a  segurança  alimentar  e

combate  a  fome,  a  desnutrição  e  a  pobreza;  estimula  a  aquisição  conjunta  de

matérias-primas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária de

Lagoão e Região em defesa de comunidades carentes de Curvelo,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.338/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.361/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Conselho  de  Segurança  Pública  de  Caratinga,  com  sede  no

Município de Caratinga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  8/8/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.
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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 4.361/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Segurança Pública de Caratinga, com sede no Município de Caratinga.

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,  na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere; e, no art. 33, que as atividades de seus diretores não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro ou bonificação.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.361/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

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

Leonídio Bouças - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.040/2013

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.040/2013 dispõe sobre o

porte de armas de fogo pelo agente de segurança penitenciário de que trata a Lei nº

14.695, de 30/7/2003.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança

Pública.
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Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1

e 2,  que apresentou,  vem agora o projeto a esta comissão para receber  parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  4.040/2013 pretende regulamentar o direito dos agentes de

segurança  penitenciários  ocupantes  de  cargo  público  efetivo  previsto  na  Lei  nº

14.695,  de  2003,  de  portarem  arma  de  fogo.  Para  tanto,  a  proposição  busca

estabelecer que os agentes de segurança penitenciários, ativos e inativos, poderão

portar arma de fogo de uso permitido, no exercício do cargo ou fora dele, nos limites

do Estado.

A proposição fixa  as  condições para  que o  direito  ao  porte  de  arma possa ser

exercido (incisos I a III do art. 1º) e determina que a autorização para o porte deverá

constar na carteira de identidade funcional dos agentes de segurança penitenciários.

Caso o porte seja proibido ou suspenso, o projeto determina que deverá ser expedida

nova carteira funcional, sem essa autorização.

Finalmente, o projeto dispõe que o agente de segurança penitenciário responderá

administrativa  e  penalmente  por  omitir  situação ou fraudar  documento  que possa

implicar suspensão ou proibição do porte de arma de fogo, além de estabelecer que,

em  locais  onde  haja  aglomeração de pessoas  em virtude de evento de qualquer

natureza, o profissional deverá se comportar discretamente ao portar arma de fogo,

evitando constrangimentos a terceiros.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, apresentou duas emendas:

a Emenda nº 1, que pretende vedar a concessão de porte de arma de fogo ao agente

de segurança penitenciário aposentado, e a Emenda nº 2, que busca limitar o porte

de armamento de uso permitido ao exercício da função, retirando a possibilidade de

que  os  agentes  portem  arma  de  fogo  em  outros  locais  que  não  sejam  seus

respectivos postos de trabalho.

A proposição busca garantir o porte de armas de fogo pelos agentes de segurança

penitenciários  durante  o  desempenho das  funções  inerentes  ao  cargo,  no  afã  de
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garantir a segurança deles e a dos estabelecimentos prisionais onde eles trabalham.

E, ao mesmo tempo, pretende ampliar o referido porte, estendendo-o, inclusive, para

quando o agente de segurança penitenciário estiver fora do exercício das funções

institucionais, ou mesmo aposentado.

A ampliação do direito dos agentes de segurança penitenciários ao porte de arma

de fogo mesmo fora de serviço justifica-se como medida necessária para ampliar sua

segurança pessoal e de seus familiares e radica-se nas peculiaridades das funções

desempenhadas.  Sendo  responsáveis  pela  manutenção  da  ordem  em

estabelecimentos  prisionais  do  Estado,  esses  agentes  da  administração  não

raramente são ameaçados pelos presos, chegando mesmo a ser alvos de atentados

contra  suas  vidas,  inclusive  fora  de  serviço.  Aliás,  ocorrências  dessa natureza  já

foram objeto de discussão em audiência pública realizada pela Comissão de Direitos

Humanos desta Casa, em 27/9/2012.

Conclusão

Em vista  do aduzido,  somos pela  aprovação,  no 1º  turno,  do  Projeto  de Lei  nº

4.040/2013, na forma original, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, apresentadas

pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

João  Leite,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Leonardo  Moreira  -

Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 276/2011

(Nova redação nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

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.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 3, apresentado pela Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, retorna a matéria a fim de receber

parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VIII, combinado com o art. 189, do

Regimento Interno.
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Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

A necessidade de revisão da legislação relativa às políticas florestal e de proteção

da biodiversidade de Minas Gerais, levada a cabo na tramitação do projeto em tela,

se faz sob a luz da recém-aprovada Lei Federal nº 12.651, de 2012, que substituiu, no

universo jurídico, o Código Florestal de 1965. Os novos parâmetros estabelecidos no

regramento da União, apesar de complexos e de comporem o objeto principal da lei

estadual em debate, não representam todo o conjunto de matérias contempladas na

lei estadual, que, por exemplo, traz as regras do Sistema Estadual de Unidades de

Conservação - Seuc.

O vencido no 1º turno, resultado de dois extensos substitutivos e de cerca de 150

emendas,  passa  agora  por  revisão  detalhada  de  técnica  legislativa,  análise  de

redação  jurídica  e  avaliação  sistêmica  para  que a  futura  lei  possa se  adequar  à

realidade  ambiental  e  econômica  do  Estado.  Nesse  sentido,  apresentamos  seis

emendas que promovem ajustes de redação com o exclusivo interesse de tornar o

texto mais seguro, em termos jurídicos, para o Estado e para seus administrados,

eliminando ambiguidades e imprecisões.

Além dos ajustes citados, vale citar a inclusão de três novos artigos, de significativo

ganho conceitual para o projeto em questão, relativos ao caráter orientador de que se

deve revestir toda ação fiscalizadora ambiental. A introdução da notificação prévia à

autuação do cidadão ou de empresas por infração à lei, em situações em que não

tenha  havido  dano  ambiental,  estabelece  uma relação  educativa  e  preventiva  na

presença do agente  público  junto  ao  administrado.  A medida evitará  desgastes  e

resguardará de problemas os cidadãos bem-intencionados que, sem ciência de sua

conduta inadequada, terão oportunidade de corrigi-la antes de enfrentar o auto de

infração e o pagamento, por vezes injusto, de multas. Assim, apresentamos emenda

que inclui,  em cada um dos demais pilares da legislação ambiental do Estado - a

saber, a Lei das Águas, a Lei dos Resíduos Sólidos e a Política Estadual de Meio

Ambiente -, o mesmo conceito de notificação prévia à autuação, homogeneizando os

procedimentos de fiscalização ambiental em Minas Gerais. A esse respeito, cabe citar

os  esforços  do  deputado  Inácio  Franco,  que,  durante  o  1º  turno,  propôs  essa
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discussão, que culminou na adoção da citada medida.

Entre outras providências, destaca-se ainda a revisão de procedimentos relativos

ao Plano de Suprimento Sustentável - PSS -, a que estão submetidos os grandes

consumidores de matéria-prima florestal do Estado, com o fim de garantir a existência

e o suporte legal do mercado  spot, ou mercado livre, de carvão vegetal de floresta

plantada. Esse mercado ascendente é protagonizado pelo produtor rural que, por fim,

vislumbra  a  silvicultura  de  uso  múltiplo  como  mais  uma  atividade  lucrativa  e  de

importância para a preservação dos remanescentes florestais nativos do Estado.

Na fase de discussão, nesta comissão, foram ainda encaminhadas as Propostas de

Emendas nos 1 a 26, das quais foi acolhida a de no 1, sendo rejeitadas as demais.

Por fim, acreditamos que esta proposição traz um texto maduro, mais afinado com a

realidade  de  Minas  Gerais  e  capaz  de  proteger  o  meio  ambiente  e  orientar  as

políticas de ocupação do solo no Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 276/2011 no 2º turno,

na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 11, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 7º do art. 16 a seguinte redação:

“Art. 16 - (...)

§ 7° - Nas APPs a que se referem os incisos I a IV e IX do art. 9°, a recomposição

das áreas rurais consolidadas será realizada de forma compatível com as atividades,

autorizadas  no  “caput”,  em  desenvolvimento  na  área  rural  consolidada,  com  sua

importância  para  a  manutenção  da  renda  familiar  e  com  a  capacidade  de

investimento do proprietário ou possuidor rural.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o § 15 do art. 16, e acrescente-se o seguinte art. 17, renumerando-se

os demais:

“Art.  17  -  Será  respeitada  a  ocupação  antrópica  consolidada  em  área  urbana,

atendidas as recomendações técnicas do poder público.”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o § 9º do art. 42, e dê-se ao § 7º do mesmo artigo a seguinte redação:
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“Art. 42 - (...)

§ 7º - Ressalvado o disposto no § 5º, a mudança de categoria, a desafetação e a

redução  dos  limites  de  uma  Unidade  de  Conservação  serão  feitas  mediante  lei

específica.”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao § 2º do art. 43 a seguinte redação:

“Art. 43 - (...)

§ 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  a  regular

transferência da posse do imóvel ou o reassentamento.”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 45 a seguinte redação:

“Art. 45 - O pedido de autorização para intervenção, prevista nesta lei, no interior de

Unidade de Conservação de Proteção Integral será decidido pelo órgão responsável

pela gestão da unidade, ouvido o conselho consultivo desta, quando houver.

Parágrafo único - O pedido de autorização para intervenção, prevista nesta lei, no

interior  de  RPPN  será  decidido  pelo  órgão  responsável  pelo  reconhecimento  da

unidade.”.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao § 7º do art. 79 a seguinte redação:

“Art. 79 - (...)

§ 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 - de terceiros, com contratos de vinculação de fornecimento da matéria-prima

produzida;
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V -  de  terceiros,  para  consumo imediato  da  matéria-prima  produzida,  conforme

limites estabelecidos em regulamento;

VI  -  de  terceiros,  adquiridas  em  mercado  futuro  com  compromisso  formal  de

fornecimento da matéria-prima contratada, conforme regulamento;

VII - vegetação nativa submetida a plano de manejo florestal sustentável.”.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 83, passando o seu parágrafo único a § 1º:

“Art. 83 - (...)

§ 2º - No caso de aquisição de matéria-prima para consumo imediato, proveniente

de florestas de produção de terceiros devidamente licenciadas por órgão competente

do Sisnama, o suprimento será declarado na CAS, relacionando-se, no mínimo, a

identificação  do  fornecedor  e  a  quantidade  adquirida,  conforme  dispuser  o

regulamento.”.

EMENDA Nº 8

Suprimam-se do caput do art. 81 os termos “oriunda do Estado “.

EMENDA Nº 9

Dê-se ao art. 102 a seguinte redação:

“Art.  102  -  A  fiscalização  terá  natureza  orientadora,  e,  desde  que  não  seja

constatado dano ambiental, será cabível a notificação, previamente à autuação, nos

termos do regulamento, quando:

I - a infração for praticada por entidade sem fins lucrativos;

II - a infração for praticada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - a infração for praticada por microempreendedor individual;

IV - a infração ocorrer em pequena propriedade ou posse rural familiar;

V - se tratar de pesca amadora;

VI - a infração for praticada por pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau

de instrução.”.

EMENDA Nº 10

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:

“Art. ... - A Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 17-A:
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“Art.  17-A  -  A  fiscalização  terá  natureza  orientadora,  e,  desde  que  não  seja

constatado dano ambiental, será cabível a notificação, previamente à autuação, nos

termos do regulamento, quando:

I - a infração for praticada por entidade sem fins lucrativos;

II - a infração for praticada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - a infração for praticada por microempreendedor individual;

IV - a infração ocorrer em pequena propriedade ou posse rural familiar;

V - se tratar de pesca amadora;

VI - a infração for praticada por pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau

de instrução.”.”.

“Art. ... - A Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 50-A:

“Art.  50-A  -  A  fiscalização  terá  natureza  orientadora,  e,  desde  que  não  seja

constatado dano ambiental, será cabível a notificação, previamente à autuação, nos

termos do regulamento, quando:

I - a infração for praticada por entidade sem fins lucrativos;

II - a infração for praticada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - a infração for praticada por microempreendedor individual;

IV - a infração ocorrer em pequena propriedade ou posse rural familiar;

V - se tratar de pesca amadora;

VI - a infração for praticada por pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau

de instrução.”.”.

“Art. ... - A Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 47-A:

“Art.  47-A  -  A  fiscalização  terá  natureza  orientadora,  e,  desde  que  não  seja

constatado dano ambiental, será cabível a notificação, previamente à autuação, nos

termos do regulamento, quando:

I - a infração for praticada por entidade sem fins lucrativos;

II - a infração for praticada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - a infração for praticada por microempreendedor individual;

IV - a infração ocorrer em pequena propriedade ou posse rural familiar;
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V - se tratar de pesca amadora;

VI - a infração for praticada por pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau

de instrução.”.”.

“Art.  ...  -  A Lei 14.181,  de 17 de janeiro de 2002,  passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 12-A:

“Art.  12-A  -  A  fiscalização  terá  natureza  orientadora,  e,  desde  que  não  seja

constatado dano ambiental, será cabível a notificação, previamente à autuação, nos

termos do regulamento, quando:

I - a infração for praticada por entidade sem fins lucrativos;

II - a infração for praticada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - a infração for praticada por microempreendedor individual;

IV - a infração ocorrer em pequena propriedade ou posse rural familiar;

V - se tratar de pesca amadora;

VI - a infração for praticada por pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau

de instrução.”.”.

EMENDA Nº 11

Dê-se ao § 1º do art. 9º a seguinte redação:

“Art. 9º - (…)

§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se como:

I  -  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;

II - tabuleiro ou chapada a paisagem de topografia plana, com baixa declividade

média e superfície superior a dez hectares, terminada de forma abrupta em escarpa,

caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de seiscentos metros de

altitude, na forma do regulamento;

III  -  escarpa a rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e

cinco graus, que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto,  limitada no

topo  por  ruptura  positiva  de  declividade  e  no  sopé  por  ruptura  negativa  de

declividade, na forma do regulamento.”.
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Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Célio Moreira, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 276/2011

(Redação do Vencido)

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
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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

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;
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XIII  -  sociobiodiversidade  a  relação  entre  bens  e  serviços  gerados  a  partir  de

recursos naturais, englobando produtos, saberes, hábitos e tradições próprias de um

determinado lugar ou território e de seus habitantes;

XIV - preservação o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam à

proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção

dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;

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;
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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

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;
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e)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional

ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo Federal

ou Estadual;

II - de interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais

como prevenção,  combate e controle do fogo, controle da erosão,  erradicação de

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;

b)  a  exploração  agroflorestal  sustentável  praticada  na  pequena  propriedade  ou

posse  rural  familiar  ou  por  povos  e  comunidades  tradicionais,  desde  que  não

descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da

área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades

educacionais e culturais ao ar livre em áreas 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
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Estadual;

III - atividade eventual ou de baixo impacto ambiental:

a) a abertura de pequenas vias de acesso de pessoas e animais, suas pontes e

pontilhões;

b)  a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e

efluentes  tratados,  desde  que  comprovada  a  regularização  do  uso  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
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hídricos;

m) outra ação ou atividade similar reconhecida como eventual e de baixo impacto

ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente ou do Conselho Estadual

de Política Ambiental - Copam.

Art.  4º  -  As  ações  das  políticas  florestal  e  de  proteção  à  biodiversidade  serão

desenvolvidas 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  políticas  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
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biodiversidade  com  as  ações  das  demais  políticas  relacionadas  com os  recursos

naturais;

XI - promover a estruturação das cadeias produtivas relacionadas ao extrativismo,

ao manejo florestal e à sociobiodiversidade;

XII - desenvolver estratégias que efetivem a conservação da biodiversidade, entre

elas,  o  pagamento  de  serviços  ambientais  e  o  fomento  à  utilização  de  sistemas

agroflorestais, 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;
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II - proteção e conservação das águas;

III - proteção e conservação dos solos;

IV - preservação e conservação do patrimônio genético;

V  -  compatibilização  entre  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  o  equilíbrio

ambiental.

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
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(vinte hectares) de superfície;

c)  100m (cem metros),  em zonas rurais cujo corpo d’água seja superior  a 20ha

(vinte hectares) de superfície;

III  -  as  áreas  no  entorno  dos  reservatórios  d’água  artificiais,  decorrentes  de

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa de proteção definida

na licença ambiental do empreendimento;

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos-d’água perenes, no raio mínimo

de 50m (cinquenta metros);

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45° (quarenta e cinco

graus), equivalente a 100% (cem por cento), na linha de maior declive;

VI - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em

faixa não inferior a 100m (cem metros) em projeções horizontais;

VII - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100m

(cem  metros)  e  inclinação  média  maior  que  25°  (vinte  e  cinco  graus),  as  áreas

delimitadas a partir  da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura

mínima da elevação em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal

determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados,

pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

VIII - as áreas em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros);

IX - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de

50m (cinquenta metros), a partir do término da área de solo hidromórfico.

§  1º  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  como  relevo  ondulado  a  expressão

geomorfológica  usada  para  designar  área  caracterizada  por  movimentações  do

terreno  que  geram  depressões,  cuja  intensidade  permite  sua  classificação  como

relevo suave ondulado, ondulado, fortemente ondulado e montanhoso.

§ 2º - Não são consideradas APPs as áreas localizadas no entorno de reservatórios

artificiais  de  água  que  não  decorram  de  barramento  ou  represamento  de  cursos

d’água naturais.

§ 3º -  No entorno dos reservatórios artificiais,  situados em áreas rurais com até

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
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(cinquenta metros).

§ 4º - No entorno dos reservatórios artificiais situados em áreas urbanas, a APP

será de 15m (quinze metros), salvo regulamentação de lei municipal.

§ 5º - Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1ha

(um hectare), fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e

III  do  “caput”,  vedada  nova  supressão  de  áreas  de  vegetação  nativa,  salvo

autorização  pelo  órgão  ambiental  competente  integrante  do  Sistema  Nacional  do

Meio Ambiente - Sisnama.

Art. 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
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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

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:
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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;

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
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e inferior a dez módulos fiscais;

II - em extensão correspondente à metade da largura do curso d’água, observado o

mínimo de 30m (trinta metros) e o máximo de 100m (cem metros), contados da borda

da calha do leito regular, nos cursos d’água com mais de 10m (dez metros) de largura

ou para imóveis com área superior a dez módulos fiscais.

§ 3º - Nos casos de áreas rurais consolidadas em APPs no entorno de nascentes e

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;
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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

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 §§ 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
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pelos órgãos de assistência técnica rural ou por profissional habilitado;

II - informar, no CAR, para fins de monitoramento, as atividades desenvolvidas nas

áreas consolidadas.

§ 13 - As APPs localizadas em imóveis inseridos em Unidades de Conservação de

Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data da publicação da Lei

Federal nº 12.651, de 2012, não são passíveis de ter áreas rurais consolidadas nos

termos do  caput e dos §§ 1º a 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 §§ 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
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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 V a 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



187
____________________________________________________________________________

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

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 de

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 de 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 de Reservatório

Artificial, o uso do entorno do Reservatório Artificial não poderá exceder a 10% (dez

por cento) do total da APP.

§ 7° -  O percentual de área previsto no § 6º  poderá ser  ocupado desde que a
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ocupação  esteja  devidamente  licenciada  ou  autorizada  pelo  órgão  ambiental

competente, respeitada a legislação pertinente.

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
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jurídica, de direito público ou privado.

§  1º  -  Admite-se  a  exploração  econômica  da  Reserva  Legal,  mediante  manejo

florestal  sustentável  previamente  aprovado  pelo  órgão  competente  do  Sistema

Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.

§  2º  -  Para  fins  de  manejo  florestal  sustentável  de  Reserva  Legal  na  pequena

propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Sisnama estabelecerão

procedimentos  simplificados  de  elaboração,  análise  e  aprovação  dos  planos  de

manejo.

Art. 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.
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Parágrafo  único  -  Até  o  registro  da  Reserva  Legal  no  CAR,  o  proprietário  ou

possuidor  rural  que desejar  fazer  a averbação da Reserva Legal  em cartório  terá

direito à gratuidade.

Art.  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,  entendem-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
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do órgão ambiental competente, devendo apenas ser declarados, previamente, ao

órgão  ambiental,  a  motivação  da  exploração  e  o  volume  explorado,  limitada  a

exploração anual a:

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
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sanção  administrativa  em  razão  da  não formalização  da  área  de  Reserva  Legal,

inclusive restrição de direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do

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,
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conforme comprovação do proprietário ao órgão ambiental competente;

III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inscrição do imóvel no CAR.

§ 1º - O regime de proteção da APP não se altera na hipótese prevista neste artigo.

§ 2º - O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal registrada no CAR

e conservada cuja área ultrapasse o percentual mínimo exigido por esta lei poderá

utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental,  Cota de

Reserva Ambiental - CRA - e outros instrumentos congêneres previstos na legislação

pertinente.

§ 3º -  O cômputo de que trata o  caput deste artigo aplica-se às alternativas de

regularização previstas no art. 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:
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I - o plantio de espécies exóticas será combinado com o plantio de espécies nativas

de ocorrência regional;

II - a área recomposta com espécies exóticas não excederá 50% (cinquenta por

cento) da área total a ser recuperada.

§ 4º -  O proprietário ou possuidor do imóvel que optar por recompor a Reserva

Legal conforme o disposto nos §§ 2º e 3º terá direito à exploração econômica da

Reserva Legal, nos termos desta lei.

§ 5º - A compensação de que trata o inciso III do  caput deverá ser precedida da

inscrição  da  propriedade  ou  posse  rural  no  CAR  e  será  feita,  isolada  ou

conjuntamente, mediante:

I - aquisição de CRA;

II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;

III  -  doação  ao  poder  público  de  área  localizada  no  interior  de  Unidade  de

Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;

IV -  cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em

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
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outros:

I - a regularização fundiária de Unidades de Conservação de domínio público;

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
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comprovar essas situações consolidadas por documentos, tais como a descrição de

fatos  históricos  de  ocupação  da  região,  registros  de  comercialização,  dados

agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e

pelos demais meios de prova em direito admitidos.

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
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compatibilizar os objetivos da Unidade de Conservação com a utilização da terra e

dos recursos naturais do local pelo proprietário;

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 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;
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e)  RPPN:  a  área  que  tem  por  objetivo  a  proteção  dos  recursos  ambientais

representativos  da  região,  que  poderá  ser  utilizada  para  o  desenvolvimento  de

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 data 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 do que as tenha criado, 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 de 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
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biodiversidade  e  os  demais  atributos  ecológicos,  de  forma  socialmente  justa  e

economicamente viável;

III  -  conservação  o  manejo  do  uso  humano  da  natureza,  compreendendo  a

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação

do  ambiente  natural,  para  que  possa  produzir  o  maior  benefício,  em  bases

sustentáveis,  às  atuais  gerações,  mantendo  seu  potencial  de  satisfazer  as

necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos

seres vivos em geral;

IV - restauração a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre

degradada o mais próximo possível de 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;
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III - uma ou mais reuniões públicas por município afetado.

§ 4º - Na criação de estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatório o

processo consultivo de que tratam os §§ 2º e 3°.

§ 5º - As Unidades de Conservação de Uso Sustentável podem ser transformadas

total  ou  parcialmente  em  Unidades  de  Conservação  de  Proteção  Integral,  por

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que tenha criado 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 tenha criado 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
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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

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
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o  Seuc,  observadas  as  diretrizes  e  os  princípios  estabelecidos  na  legislação

pertinente.

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  da  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 admita 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),
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excetuados os casos em que se admita intervenção em APPs.

Art. 55 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais considerados patrimônio

ambiental nos termos do § 7º do art. 214 da Constituição do Estado ficam sujeitos às

medidas de conservação estabelecidas em deliberação do Copam, 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,
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poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, ornamentais, compostos

por  espécies  exóticas,  cultivadas  em  sistema  intercalar  ou  em  consórcio  com

espécies nativas da região em sistemas agroflorestais.

Art.  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 da assistência técnica, nos termos

do 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,
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abastecimento humano e dessedentação de animais, desde que a bacia não esteja

situada em curso d’água, perene ou intermitente;

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
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competente, que fiscalizará e monitorará sua aplicação.

§  1º  -  O  órgão  ambiental  competente  estabelecerá  as  normas  referentes  à

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  e  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
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oriundos de florestas plantadas para produção de carvão dependerão de declaração

ao órgão ambiental competente.

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  §  1º,  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.
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§ 1º - O monitoramento a que se refere o caput poderá ser realizado por meio de

execução indireta,  em quaisquer  das modalidades previstas na legislação vigente,

adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas interessadas

ou a concessão.

§ 2º - Os dados fornecidos pelo monitoramento serão utilizados para a apuração de

infração administrativa.

§ 3º - Fica facultada ao órgão ambiental competente a adoção de regime especial

de monitoramento para empresa consumidora ou para seu fornecedor, observado o

regulamento.

Art.  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 da 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
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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

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;
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c) não madeireira.

Art. 76 - A Conta Especial de Recursos a Aplicar, criada pela Lei nº 14.309, de 2002,

passa a reger-se por esta lei, mantendo-se sua natureza jurídica, e alterando-se sua

denominação para Conta de Arrecadação da Reposição Florestal.

§ 1º - Os recursos arrecadados na Conta de Arrecadação da Reposição Florestal 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 tenha ocorrido 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
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florestas próprias ou de terceiros, a área de plantio e a volumetria a ser realizada pelo

empreendimento, com vistas ao suprimento florestal.

§  2º  -  A  pessoa  física  ou  jurídica  que  utilize  madeira  in  natura oriunda

exclusivamente de florestas plantadas próprias e que atenda às condições definidas

no  caput pode  requerer  licenciamento  único  de  todas  as  suas  fontes  anuais  de

produção e colheita.

§ 3º - O PSS incluirá, no mínimo;

I - cronograma de implantação de florestas de produção;

II  -  cronograma  de  suprimento  a  partir  de  florestas  de  produção,  segundo  as

modalidades previstas no § 7º;

III - indicação georreferenciada das áreas de origem da matéria-prima florestal;

IV  -  cópia  do  contrato  entre  os  particulares  envolvidos  quando  o  PSS  incluir

suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros.

§ 4º - O não cumprimento do cronograma de implantação florestal aprovado no PSS

a  que  se  refere  o  inciso  I  do  §  3º  implicará  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
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fornecimento da matéria-prima produzida;

IV  -  adquiridas  de  terceiros  com  contratos  de  vinculação  de  fornecimento  da

matéria-prima produzida;

V -  adquiridas em mercado futuro com compromisso formal  de fornecimento  da

matéria-prima contratada, conforme regulamento;

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 e de

ferroligas,  entre  outros,  que  consumam  quantidades  de  carvão  vegetal  e  lenha

enquadradas  nos  critérios  estabelecidos  no  caput,  respeitados  os  percentuais  de

consumo estabelecidos em seus incisos I e II, 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 e 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
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penalidades, entre outras cabíveis:

I  -  bloqueio  de  suas operações de oferta e aceite de matéria-prima oriunda de

formações vegetais nativas;

II - pagamento da reposição florestal também sobre o valor do excedente, conforme

estipulado no regulamento desta lei.

Parágrafo  único  -  O  bloqueio  a  que  se  refere  o  inciso  I  se  dará  por  meio  de

regulamentação específica.

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 da 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,
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a  critério  do  órgão  competente,  optar  por  quitar  o  passivo  de  reposição  florestal

apurado,  referente  ao  período  anterior  ao  ano  de  2012,  mediante  doação  ao

patrimônio público de área dentro de Unidade de Conservação de Proteção Integral

estadual, de domínio público, baseada em avaliação oficial.

Parágrafo  único  -  Fica  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 a 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
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estabelecidos pelo poder público;

IV - o produtor rural que produza, em caráter eventual, carvão vegetal por meio do

aproveitamento  de  material  lenhoso  oriundo  de  uso  alternativo  do  solo  com

autorização concedida por prazo não superior a cento e oitenta dias;

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 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 seu emprego 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
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vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente

à ocorrência do fogo;

III  -  em atividades vinculadas a pesquisa científica devidamente aprovada pelos

órgãos ambientais competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida;

IV  -  em  práticas  de  prevenção  e  combate  aos  incêndios  florestais,  conforme

regulamento.

§ 3º - Na situação prevista no inciso I do § 2°, o órgão ambiental competente exigirá

que  os  estudos  demandados  para  o  licenciamento  da  atividade  rural  contenham

planejamento específico sobre o emprego do fogo, o monitoramento e o controle dos

incêndios florestais.

§ 4º - Na apuração da responsabilidade 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  a

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  a  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 de incêndios florestais;

IV - ao manejo do fogo em áreas naturais protegidas.

§  1º  -  Para  subsidiar  planos  estratégicos  de  prevenção  e  combate  a  incêndios

florestais, a política a que se refere o caput estabelecerá instrumentos para a análise

dos impactos das queimadas sobre:
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I - as mudanças climáticas;

II - as mudanças no uso da terra;

III - a conservação dos ecossistemas;

IV - a saúde pública;

V - a fauna.

§ 2º - A política a que se refere o  caput deverá observar cenários de mudanças

climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais.

Art. 93 - A prevenção e o combate a 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 prestem 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;
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II - implantar sistemas agroflorestais em áreas degradadas;

III - recuperar áreas degradadas com espécies nativas;

IV - sofrer limitações ou restrições no uso de recursos naturais de sua propriedade,

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
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vigente.

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;
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IV - a destinação dos bens apreendidos;

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 da venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total das atividades;

X - restrições de direitos, que são:

a) suspensão de registro, cadastro, licença ou autorização;

b) cancelamento de registro, cadastro, licença ou autorização;

c)  suspensão  da  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.
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§  3º  -  A multa  diária  será  aplicada  sempre  que  o  cometimento  da  infração  se

prolongar no tempo e será computada até que o infrator demonstre a regularização

da situação à autoridade competente.

§  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.
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§ 11 - Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência desta lei poderão

ser parcelados, corrigidos monetariamente, com vencimento antecipado das parcelas

vincendas em caso de inadimplência, nos termos do regulamento.

Art.  105  -  O  embargo  de  obra  ou  atividade  restringe-se  aos  locais  onde

efetivamente se tenha caracterizado 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  serão  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  a  ela  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;
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III  -  lavrar  notificações  e  autos  de  fiscalização  e  de  infração,  aplicando  as

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 data 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 para a 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 dediquem 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 da publicação desta lei,  serão

reexaminados pelo órgão competente à luz do disposto nesta lei.
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Art. 121 - O Copam regulamentará e promoverá a revisão da definição das áreas

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 da 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  da

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
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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.

(…)

§ 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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.342/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça, dispõe sobre

alterações  na  estrutura  de  cargos  de  provimento  em  comissão  da  Secretaria  do

Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau.

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

Constituição e Justiça, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer,

nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo alterar a estrutura de cargos de provimento

em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau.

Segundo a proposição, a estrutura organizacional do referido tribunal passará a ter

1.557 cargos de provimento em comissão e de recrutamento limitado distribuídos em
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320 cargos destinados a Gerente de Contadoria e 1.237 destinados a Gerente de

Secretaria.  O  provimento  desses  cargos  se  dará  mediante  a  nomeação  dos

servidores ocupantes dos cargos de Técnico de Apoio Judicial, I a IV, ou de Oficial de

Apoio Judicial, classe B, que estejam no exercício das funções de gerenciamento das

contadorias e das secretarias de juízo.

O projeto em tela modifica, ainda, o quadro de cargos de provimento em comissão

da Secretaria do Tribunal de Justiça ao propor a criação de 130 cargos de Assessor

Judiciário, de recrutamento limitado, cujo provimento somente poderá ser efetuado

por servidores efetivos integrantes dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais que sejam bacharéis em direito há, pelo menos, dois anos.

Em seu art. 2º, o projeto altera a faixa dos padrões de vencimento da classe B do

cargo de Oficial de Apoio Judicial de Segunda Instância para adequar os padrões de

vencimentos aos da mesma classe das demais carreiras existentes.

Por  meio do ofício  que encaminha a proposição,  o  presidente  da  referida corte

informa que a iniciativa se faz necessária para equilibrar a relação percentual entre os

cargos comissionados providos por recrutamento amplo e limitado, em obediência ao

previsto no art. 2º, § 2º, da Resolução nº 88 do Conselho Nacional de Justiça. Os

novos cargos, segundo o presidente do Tribunal de Justiça, somar-se-ão aos demais

cargos comissionados de provimento limitado, promovendo-se a paridade entre estes

e os de provimento amplo já existentes no quadro do Tribunal de Justiça e da Justiça

de Primeira Instância.

Além  da  adequação  da  relação  percentual,  a  proposta  atende  também  à

necessidade de que as atribuições de Escrivão Judicial e Contador Judicial  sejam

exercidas por servidores devidamente qualificados e destinatários da confiança dos

magistrados  aos  quais  se  subordinarão,  promovendo  melhor  alinhamento  entre

magistrados e servidores, em benefício da prestação jurisdicional.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo o § 1º do art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de
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Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Em cumprimento  ao  que determina a  LRF,  o presidente  do  Tribunal  de  Justiça

encaminhou a esta Casa o Ofício nº 66/2013/SESPRE-CP, que informa o impacto

financeiro  da  proposição,  estimado  em  R$37.957.001,34,  para  o  ano  de  2013.

Visando  manter-se  dentro  dos  limites  estabelecidos  pela  LRF,  para  gastos  com

pessoal, o projeto prevê o aproveitamento dos atuais excedentes de servidores nas

funções de Contador e Escrivão Judiciais, no provimento inicial dos cargos a serem

criados,  a  fim  de  reduzir  sensivelmente  o  impacto  orçamentário  da  proposta,

tornando-a viável em face da disponibilidade de recursos orçamentários do Tribunal

de Justiça.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira - Siafi -, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça,

considerando abril de 2013 como mês de referência, representam 5,26% da RCL de

abril, estando, portanto, dentro dos limites legais. Adicionando-se o valor do impacto

financeiro da proposta original para o exercício de 2013, o valor  ainda permanece

inferior  ao  limite  prudencial,  considerando-se  a  projeção  da  RCL para  o  mesmo

exercício efetuada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias

- LDO. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 15.

Ressaltamos,  porém,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Não obstante, entendemos que a matéria merece ser aprimorada, razão pela qual

apresentamos as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido no 1º turno, a seguir redigidas.
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Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.342/2012, no 2º turno, na

forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte inciso III:

“Art. 2º - (...)

III - que vierem a ser classificados dentro do número de vagas ofertadas nos editais

de 2012 e 2013, para obtenção de promoção vertical para a classe B do cargo de

Oficial de Aopio Judicial.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O § 4º do art. 2º da Lei nº 20.842, de 6 de agosto de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte § 5º:

'Art. 2º - (…)

§ 4º - As funções de confiança de que trata este artigo são privativas de bacharéis

em  direito  e  serão  exercidas  por  servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  de  Oficial

Judiciário, especialidade Oficial Judiciário D, C, B ou A, de Agente Judiciário D, C, B

ou A ou de Oficial de Apoio Judicial D, C, B ou A, mediante indicação por Juiz de

Direito entre os servidores lotados na comarca onde exercerá a função.

§ 5º - É vedado o exercício das funções de confiança de que trata este artigo pelo

servidor ocupante do cargo de Oficial de Apoio Judicial que exercer a titularidade da

gerência das Secretarias ou Contadorias do Juízo de Justiça de Primeira Instância.'.”.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto Carneiro -

Bonifácio Mourão.

PROJETO DE LEI Nº 3.342/2012

(Redação do Vencido)

Altera os quadros de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal

de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criados, no Grupo de Direção e Assessoramento Superior (JPI-DAS)
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do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância, constante no Anexo IV da

Lei nº 11.098, de 11 de maio de 1993:

I - trezentos e vinte cargos de Gerente de Contadoria, código JPI-DAS-09, PJ-77,

de provimento em comissão e recrutamento limitado;

II - mil duzentos e trinta e sete cargos de Gerente de Secretaria, JPI-DAS-10, PJ-

77, de provimento em comissão e recrutamento limitado.

§  1º  -  Os cargos criados no  caput são  de recrutamento  limitado ao quadro  de

servidores lotados na respectiva comarca.

§ 2º - A lotação, as atribuições e os requisitos para provimento dos cargos previstos

neste artigo  serão estabelecidos em resolução do Órgão Especial  do Tribunal  de

Justiça.

§ 3º - O servidor nomeado para o exercício dos cargos de que trata este artigo

poderá fazer a opção prevista no art. 22 da Resolução nº 58/1974/TJMG, de 13 de

novembro de 1974,  com a  redação dada pelo  art.  4º  da  Lei  nº  7.070,  de  28  de

setembro de 1977.

Art. 2º - Serão nomeados para o provimento inicial dos cargos de que trata o art. 1º,

e  neles  serão  mantidos  até  que  ocorra  a  vacância  dos  respectivos  cargos  de

provimento efetivo, os servidores:

I - titulares de cargos de Técnico de Apoio Judicial, de primeira entrância, segunda

entrância  e  de  entrância  especial,  e  de  Oficial  de  Apoio  Judicial,  Classe  B,  que

exerçam,  na  data  de  publicação  desta  lei,  as  funções  de  gerenciamento  das

secretarias de juízo e das contadorias;

II - que obtiverem promoção vertical decorrente de processos classificatórios para a

Classe B do cargo de Oficial de Apoio Judicial, cujos editais tenham sido publicados

antes da vigência desta lei.

Parágrafo único - Enquanto não forem providos os cargos de que trata o art. 1º

desta lei, as funções de gerenciamento das contadorias e das secretarias de juízo

continuarão a ser exercidas pelos ocupantes dos seguintes cargos:

I  -  Técnico  de  Apoio  Judicial,  de  primeira  entrância,  segunda  entrância  e  de

entrância especial;

II - Oficial de Apoio Judicial, Classe B;
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III - Oficial de Apoio Judicial, Classe D, C ou A, designados para as funções dos

cargos a que se referem os incisos I e II deste parágrafo, observados os requisitos

previstos em ato normativo do Tribunal de Justiça.

Art. 3º - Ficam alterados para a faixa de PJ-65 a PJ-77 os padrões de vencimento

da classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial, previstos no item V.1 do Anexo V

da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 4º - Para o provimento da Classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial,

observar-se-ão os requisitos definidos para a promoção à Classe B da carreira de

Oficial Judiciário, código JPI-SG.

§ 1º - Ficam excluídas das atribuições previstas para a Classe B da carreira de

Oficial de Apoio Judicial as atividades de gerenciamento de secretarias do juízo e de

contadorias, observado o disposto no art. 2º desta lei.

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se às promoções à Classe B da carreira de

Oficial de Apoio Judicial decorrentes de processos classificatórios cujos editais sejam

publicados a partir da vigência desta lei.

Art.  5º  -  Ficam criados,  no  Quadro de  Cargos  de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, constante no Anexo II da Lei nº 16.645, de 2007,

cento e trinta cargos de Assessor Judiciário, PJ-77, de recrutamento limitado, código

de grupo TJ-DAS-03, código dos cargos AS-L1 a AS-L130.

§ 1º - Somente poderão ser nomeados para os cargos previstos no  caput deste

artigo servidores efetivos integrantes dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais que sejam bacharéis em direito há, pelo menos, dois anos.

§ 2º - Em decorrência do disposto no caput, o item II.1 do Anexo II da Lei nº 16.465,

de 2007, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo desta lei.

Art. 6º - Cumprirão jornada diária de, no mínimo, oito horas os servidores:

I  -  que  sejam  titulares  dos  cargos  de  Técnico  de  Apoio  Judicial,  de  primeira

entrância, segunda entrância e de entrância especial, e de Oficial de Apoio Judicial,

Classe B;

II - a que se refere o art. 2º desta lei.

Art. 7º - O inciso I do art. 2º da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2º - (…)

I - os cargos de Técnico de Apoio Judicial, de primeira entrância, segunda entrância

e  de  entrância  especial,  constantes  do  Anexo  IV  desta  lei,  em  Oficial  de  Apoio

Judicial;”.

Art. 8º - A implementação do disposto nesta lei fica condicionada:

I - à existência de créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais;

II - à observância dos limites fixados nos arts. 20 e 22 da Lei Complementar Federal

nº 101, de 4 de maio de 2000;

III  -  à  regulamentação,  mediante  resolução  do  Órgão  Especial  do  Tribunal  de

Justiça, do disposto no § 2º do art. 1º desta lei.

Art. 9º - A resolução prevista no § 2º do art. 1º desta lei será expedida no prazo de

noventa dias contados da data de publicação desta lei.

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

ANEXO

(a que se refere o § 2º do art. 5º da Lei nº ..., de ... de … de ...)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II.1 - Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)

*  -  O Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em Comissão  do  Grupo de Direção e

Assessoramento  Superior  (TJ-DAS)  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.9.2013.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2013

ATA

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/9/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão

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

Correspondência: Mensagens nºs 520 e 521/2013 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.449/2013  e  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.301/2013,  respectivamente),  do

governador do Estado - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.450 a 4.455/2013 - Projetos de Resolução nºs

4.456 a 4.458/2013 - Requerimentos nºs 5.450 a 5.502/2013 - Requerimentos dos

deputados Sargento Rodrigues e Célio Moreira, das Comissões de Saúde (5) e de

Participação Popular, das deputadas Liza Prado (4) e Luzia Ferreira e dos deputados

Sargento Rodrigues e outros, Anselmo José Domingos, Sargento Rodrigues e Deiró

Marra - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública, de

Meio  Ambiente  (2),  de  Segurança  Pública,  de  Esporte,  de  Saúde  e  de  Política

Agropecuária e dos deputados Tiago Ulisses, Sávio Souza Cruz (3), Adalclever Lopes

(2), Ivair Nogueira (5), Rômulo Veneroso, Dalmo Ribeiro Silva e Cabo Júlio - Oradores

Inscritos: Discurso do deputado André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 56/2013 - Comunicação da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos da deputada Luzia Ferreira e dos deputados Sargento Rodrigues e

outros, Deiró Marra e Anselmo José Domingos; deferimento - Palavras do Presidente

- Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Participação Popular,

de  Saúde  (4),  da  deputada  Liza  Prado  (4)  e  do  deputado  Sargento  Rodrigues;

aprovação - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Adalclever
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Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão -

Bosco - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor

Wilson Batista - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz

Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário

Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h5min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado André Quintão,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Gustavo Perrella, 1º-secretário ad hoc lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 520/2013*

Belo Horizonte, 28 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 altera a Lei Delegada nº 128, de 25 de janeiro

de  2007,  que  dispõe  sobre  o  Conselho  de  Transporte  Coletivo  Intermunicipal  e

Metropolitano.

O Conselho é órgão colegiado de natureza deliberativa, normativa e consultiva que

tem  por  função  atuar  na  tomada  de  decisões,  de  responsabilidade  do  Poder

Executivo,  relativas  ao  serviço  de  transporte  intermunicipal  e  metropolitano  de
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passageiros.

A  medida  que  ora  se  propõe  tem  por  objetivo  promover  a  reformulação  do

Conselho,  especialmente  quanto  à  sua  composição  e  ao  seu  funcionamento,

conferindo  a  esse  órgão  colegiado  uma  composição  tripartite  e  paritária,  com  a

participação  do  Poder  Público,  dos  concessionários  do  serviço  de  transporte  de

passageiros e, ainda, dos usuários e sociedade civil.

A reformulação  inclui,  também,  a  ampliação  da  competência  do  Conselho  e  a

previsão de sua atuação por meio de câmaras temáticas, no intuito de favorecer as

deliberações  e  decisões  relacionadas  aos  diversos  assuntos  que  envolvam  o

funcionamento  do  serviço  de  transporte  de  passageiros,  cuja  essencialidade  é

inequívoca.

Anoto que o projeto de lei, ao atribuir ao Conselho maior representatividade, atende

às  reivindicações  dos  movimentos  sociais  pela  melhoria  do  serviço  de  transporte

público e aos apelos de democratização e modernização do sistema de gestão em

transporte e mobilidade urbana 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 4.449/2013

Altera a Lei Delegada nº 128, de 25 de janeiro de 2007, e a Lei Delegada nº 180, de

20 de janeiro de 2011.

Art.  1º - O Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano - CT,

órgão colegiado de natureza deliberativa,  normativa  e consultiva da Secretaria  de

Estado de Transportes e Obras Públicas, a que se refere o art. 5º da Lei Delegada nº

128,  de  25  de  janeiro  de  2007,  passa  a  denominar-se  Conselho  de  Transporte

Intermunicipal e Metropolitano - CT.

Art. 2º - O Capítulo V da Lei Delegada nº 128, de 2007, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“CAPÍTULO V

DO CONSELHO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E METROPOLITANO
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Art.  5º  -  O  Conselho  de  Transporte  Intermunicipal  e  Metropolitano  -  CT,  órgão

colegiado de natureza deliberativa, normativa e consultiva da Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas, composto por quinze membros titulares representantes

do  Poder  Público,  dos  prestadores  do  serviço  de  transporte  intermunicipal  e

metropolitano  de  passageiros  e  dos  usuários  e  sociedade  civil,  tem  a  seguinte

composição:

I - cinco representantes do Poder Público, indicados na forma do § 1º;

II - cinco representantes dos prestadores do serviço de transporte intermunicipal de

passageiros indicados pelos respectivos órgãos representativos, sendo:

a) dois representantes dos prestadores do serviço de transporte intermunicipal de

passageiros;

b) três representantes dos prestadores do serviço de transporte metropolitano de

passageiros;

III - cinco representantes de usuários e sociedade civil, a serem indicados na forma

do regulamento.

§ 1º - O Poder Público será representado no CT:

I - por quatro representantes do Estado, indicados pelos titulares dos respectivos

órgãos, sendo:

a) um representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;

b) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política

Urbana e Gestão Metropolitana;

c) um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;

d) um representante do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais.

II  -  um  representante  dos  Municípios  indicado  pela  Associação  Mineira  de

Municípios - AMM.

§ 2º - Para cada membro do CT haverá um suplente.

§ 3º - Os membros do CT e seus respectivos suplentes serão designados por ato do

Governador.

§ 4º - A Presidência do CT será exercida pelo representante, titular ou suplente, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

§ 5º - O mandato dos membros do CT será de dois anos, admitida uma recondução
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por igual período.

§ 6º - Para a consecução de seus objetivos, o CT poderá solicitar aos órgãos e

entidades competentes informações e esclarecimentos pertinentes à matéria sujeita à

discussão ou deliberação do Colegiado, bem como convidar técnicos e especialistas

para discussão de temas específicos.

Art. 6º - (...)

VI  -  exercer  atividades  relacionadas  ao  sistema  de  gestão  em  transporte  de

passageiros e mobilidade urbana no Estado, opinando e deliberando sobre:

a)  políticas  e  diretrizes  relacionadas  à  mobilidade  urbana  e  ao  transporte

intermunicipal e metropolitano;

b) planos, programas e projetos no âmbito da mobilidade urbana e do transporte

intermunicipal e metropolitano;

c) questões referentes ao transporte metropolitano e intermunicipal submetidas ao

seu exame e deliberação;

d) a organização, em conjunto com a Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas, de conferência estadual de transporte e mobilidade urbana.

Parágrafo único - No exercício de suas competências, o CT poderá atuar por meio

de câmaras temáticas, a serem instituídas por decreto.”.

Art. 3º - O art. 245 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a alteração que se segue:

“Art. 245 - (...)

I  -  por  subordinação  administrativa,  o  Conselho  de  Transporte  Intermunicipal  e

Metropolitano - CT; e

(...)

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a

contar da data de sua publicação.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM Nº 521/2013

-  A  Mensagem  nº  521/2013,  encaminhando  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº

4.301/2013, foi publicada na edição anterior.

OFÍCIOS

Do Sr.  Alaerte  da  Silva,  prefeito  municipal  de  Aimorés,  encaminhando cópia  do

decreto por meio do qual estabelece luto de três dias pelo falecimento do deputado

José Henrique.

Da Sra. Ana Flávia Cândida Ferreira Santana, presidente da Câmara Municipal de

Campos Altos, solicitando o apoio desta Casa para evitar o fechamento do posto de

atendimento da Cemig nessa localidade. ( - À Comissão de Minas e Energia.)

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.980/2013, da deputada Liza Prado.

Do Sr. Antônio Helder Medeiros Rebouças, diretor executivo do Instituto Legislativo

Brasileiro do Senado Federal, encaminhando exemplar da cartilha  Lei de Acesso à

Informação  no  Brasil e  da  revista  "  Saberes".  (  -  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Do  Sr.  Aureolano  Miranda,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Indaiabira,

encaminhando comunicado do movimento Idade com Qualidade. (- À Comissão do

Trabalho.)

Do Sr. Bruno Selmi Dei Falci, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo

Horizonte,  solidarizando-se  com  esta  Casa  e  com  a  família  do  deputado  José

Henrique pelo falecimento desse parlamentar.

Do Sr. Danilo de Castro, secretário de Governo, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 4.847/2013, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Denilson Martins e outros, prestando informações relativas ao Projeto de Lei

Complementar nº 23/2012. (- Anexe-se ao referido projeto de lei complementar.)

Do  Sr.  Diego  Ferreira  Santos,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Prados,

pleiteando o apoio desta Casa à manutenção da Comarca de Prados. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Do Sr. Dorivaldo Ferreira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Salinas,

comunicando  que  foi  formulado  por  essa  Casa  Legislativa  voto  de  aplauso  aos
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coordenadores  do  Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas,  no  referido

município. ( - À Comissão de Combate ao Crack.)

Do  FNDE  (2),  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  Silva  Ramos,  subsecretário  da  Receita  Estadual,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.050/2013, da deputada Liza Prado.

Do  Sr.  Guido  Marcelo  Mayol,  superintendente  regional  de  Polícia  Rodoviária

Federal (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.977/2013,

do deputado Almir Paraca.

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do Tribunal de Justiça, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  n°  3.506/2012,  em  atenção  a  pedido  de

diligência formulado pela Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se ao referido

projeto de lei.)

Do Sr. Marcelo Guilherme Abi-Saber, secretário municipal de Assuntos Institucionais

de Belo Horizonte (2), prestando informações relativas ao requerimento da Comissão

da  Pessoa  com  Deficiência  encaminhado  pelo  Ofício  nº  1.577/2013/SGM  e  ao

Requerimento nº 3.828/2012, do deputado Carlos Henrique.

Da Sra.  Manuella  Machado,  superintendente  de  Interiorização  da  Secretaria  de

Cultura,  encaminhando  material  de  divulgação  do  programa  Minas  Território  da

Cultura. ( - À Comissão de Cultura.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.721/2013,  da  Comissão  de

Participação Popular, e 4.739/2013, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Da  Sra.  Maria  Emília  da  Silva,  coordenadora  do  Programa  de  Proteção  aos

Defensores de Direitos Humanos de Minas Gerais, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 4.306/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra.  Maria  Inês  Santos Silvério,  gerente-geral  de  Relações  Institucionais  da

Agência Nacional de Saúde Suplementar (substituta), prestando informações relativas

ao  requerimento  da  Comissão  de  Saúde  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº
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1.716/2013/SGM.

Da Sra. Michelle  Vieira Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Maripá de

Minas, encaminhando moção de pesar, aprovada por essa Casa, pelo falecimento do

deputado José Henrique Lisboa Rosa.

Do  Sr.  Renan  Calheiros,  presidente  do  Congresso  Nacional,  encaminhando  o

relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar a situação

da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do

poder  público  com  relação  à  aplicação  de  instrumentos  instituídos  em  lei  para

proteger as mulheres em situação de violência. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

complementares com relação ao impacto financeiro do Projeto de Lei Complementar

nº 41/2013. (- Anexe-se ao referido projeto de lei complementar.)

Do Sr. Roberto Simões, presidente do Sistema Faemg, manifestando-se contra o

art. 63 do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 276/2011. (- Anexe-se ao referido

projeto de lei.)

Do Sr. Sebastião Eustáquio dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Barão

de Cocais, encaminhando voto de pesar e solidariedade, em atenção a proposição do

vereador  João  Batista  Pereira,  aprovada  por  essa  Casa,  pelo  falecimento  do

deputado José Henrique Lisboa Rosa.

CARTÃO

Do Sr. Matheus Cotta de Carvalho, Presidente do BDMG, encaminhando síntese

dos  principais  resultados  dessa  instituição  no  primeiro  semestre  de  2013.  (-  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:

PROJETO DE LEI Nº 4.450/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro das

Indústrias - ACMBI -, com sede no Município de Bom Sucesso.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores do Bairro  das  Indústrias  -  ACMBI  -  ,  com sede no Município  de Bom

Sucesso.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2013.

Carlos Pimenta

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro das Indústrias -

ACMBI  -,  com  sede  no  Município  de  Bom  Sucesso,  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos, com autonomia administrativa, que tem como finalidades, segundo o art. 2º

de  seu  estatuto,  promover  o  bem-estar  dos  moradores  do  bairro,  verificar  suas

principais necessidades, promover a integração dos membros da comunidade, gerar

recursos  para  atender  aos  mais  carentes  e  necessitados,  promover  eventos  com

vistas  a  angariar  fundos  para  realização  de  melhorias  na  associação  e  na

comunidade,  além  de funcionar  como elo  entre  os  poderes  público  e  privado  na

realização de obras para melhor qualidade de vida dos moradores.

A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro das Indústrias encontra-se em

pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  cumprindo  suas  finalidades

estatutárias e sociais. Os membros de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não

são remunerados, conforme atesta o presidente da Câmara Municipal, Sr. Júlio César

Martins Magalhães.  As atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos

associados, são inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado recebimento de qualquer

lucro, gratificação ou vantagem, nos termos do art. 28 do Capítulo III do estatuto da

entidade.

A associação não faz distribuição na forma de dividendos, nem de parcela de seu

patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no resultado, como

dispõe o art. 31 do citado estatuto.

Em caso de dissolução da associação, a Assembleia Geral destinará o patrimônio a

instituição congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social,  conforme  se  observa  no  parágrafo  único  do  art.  35  do  Capítulo  V  do

mencionado documento.
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Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, atendidos que se

acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.451//2013

Autoriza o poder executivo a instituir o programa de incentivo à modernização, à

renovação e à sustentabilidade da frota de caminhões do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  criar  o  Programa de  Incentivo  à

Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado de

Minas Gerais,  com a finalidade de modernizar e renovar a frota de caminhões no

Estado.

§ 1° - O Programa de Incentivo à Modernização, Renovação e Sustentabilidade da

Frota de Caminhões do Estado de Minas Gerais passará a vigorar a partir de 1º de

dezembro de 2013,  com duração de cinco anos,  prorrogáveis  por  até  mais  cinco

anos, ou até a redução da idade média da frota de caminhões do Estado de Minas

Gerais atingir doze anos, o que ocorrer primeiro.

§ 2º - Os caminhões adquiridos no âmbito do Programa a que se refere o  caput

deste  artigo  deverão,  obrigatoriamente,  ser  novos  e  de  fabricação  no  Estado  de

Minas Gerais.

§ 3º - Para os fins de que trata esta lei, caminhão novo é o veículo vendido por uma

concessionária  autorizada  localizada  no  Estado  de  Minas  Gerais  ou  pelo  próprio

fabricante, antes de seu registro e licenciamento.

§ 4º - - Os veículos leves comerciais, ou pesados, incluídos no Programa, devem

estar dentro das exigências do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos

Automotores - Proconve.

Art.  2º  -  Os  veículos  adquiridos  por  intermédio  do  Programa  de  Incentivo  à

Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado de

Minas  Gerais,  de  que  trata  esta  lei,  ficam  isentos  do  imposto  sobre  operações
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relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte

interestadual, intermunicipal e de comunicação - ICMS -, desde que atendidas todas

as disposições nela contidas, e com a apresentação do certificado de destruição do

caminhão, com mais de vinte anos de fabricação, na concessionária autorizada ou no

fabricante do caminhão a ser adquirido.

§ 1º - A aquisição realizada em conformidade com o caput deste artigo garante ao

adquirente contribuinte a concessão de crédito de ICMS, em igual valor à isenção do

imposto, a ser devolvido a esse na forma da legislação tributária estabelecida pelo

Estado de Minas Gerais.

§ 2º - Fica concedido ao adquirente contribuinte nas aquisições a que se refere o

caput deste artigo crédito de ICMS a ser aproveitado mensalmente na proporção de

1/48 (um quarenta e oito avos) do valor da isenção, conforme editado pela Secretaria

de Estado da Fazenda - SEF-MG.

§ 3º - São elegíveis ao Programa referido no art. 1º desta lei, pessoas físicas ou

pessoas jurídicas, que:

I  -  adquiram  caminhão  novo  e  realizem  seu  registro  e  licenciamento  no

Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG;

II - estejam domiciliadas no Estado de Minas Gerais;

III  -  estejam em dia com as suas obrigações tributárias com o Estado de Minas

Gerais.

§ 4º - O caminhão usado objeto deste programa deverá:

I - estar registrado e licenciado no Detran-MG;

II - estar com todos os tributos, taxas e vistorias em dia;

III - estar em condições de rodagem.

§ 5º - O caminhão novo adquirido neste Programa e que usufrua da isenção do

ICMS, ficará impedido de ser transferido para outro estado pelo prazo mínimo de

cinco anos.

§ 6º - A isenção, prevista no art. 2° desta lei, será concedida uma única vez e por

caminhão  novo  vendido  no  período  de  vigência  do  Programa  de  Incentivo  à

Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado de

Minas Gerais.



246
____________________________________________________________________________

§ 7º - A não observância das normas desta lei sujeitará o infrator ao recolhimento

integral do ICMS devido, com os acréscimos legais previstos na legislação tributária

vigente no Estado de Minas Gerais.

§ 8º - O caminhão usado que não atender o inciso II do § 4° poderá ser objeto do

Programa desde que regularize as suas pendências (IPVA, multas, vistoria) relativas

ao exercício de sua adesão ao Programa.

Art. 3º - A adesão ao Programa fica subordinada à baixa definitiva, junto ao Detran-

MG, de um caminhão com vinte anos ou mais de fabricação e à comprovação de sua

destruição pelas  empresas recicladoras de veículos  cadastradas pelo  Governo do

Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A comprovação da destruição do caminhão se dará por meio de certificado

específico emitido pela empresa recicladora.

§  2º  -  No  certificado,  além  do  preço  do  caminhão  destruído,  constarão  outras

informações a serem definidas pelo governo do Estado de Minas Gerais.

§ 3º - A tabela de preços referência para a emissão dos certificados de destruição

dos caminhões com vinte anos ou mais de fabricação será emitida pelo governo do

Estado de Minas Gerais por Decreto.

§ 4º  -  É permitida  a  aquisição de um número de caminhões novos superior  ao

número de caminhões destruídos e vice-versa, desde que a soma dos valores dos

certificados de destruição seja de, no mínimo, 7,8% da soma dos preços de tabela

dos caminhões novos adquiridos.

§ 5º - A tabela de preços dos caminhões novos será fornecida pelos fabricantes

domiciliados no Estado de Minas Gerais e publicizada pelo governo do Estado de

Minas Gerais.

§  6º  -  Quando  houver  mais  de  um  veículo  envolvido  no  mesmo  processo  de

aquisição,  deverá  ser  realizado  um  Contrato  de  Participação  no  Programa  de

Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado de

Minas Gerais, entre a concessionária e o comprador, onde serão relacionados todos

os  veículos  novos e  usados  envolvidos  na  operação com suas  respectivas  notas

fiscais, números de chassis e números de certificados.

§  7º  -  O  Contrato  de  Participação  no  Programa de  Incentivo  à  Modernização,



247
____________________________________________________________________________

Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado de Minas Gerais

deve  ser  disponibilizado  pela  concessionária  que  efetuar  a  operação  pelo  prazo

mínimo de cinco anos para posterior auditoria do governo do Estado de Minas Gerais.

Art.  4º  -  Os implementos rodoviários  para os caminhões novos participantes do

Programa, quando necessários, deverão ser comprados em empresas domiciliadas

no Estado de Minas Gerais,  salvo, quando comprovadamente não houver  produto

similar.

Art. 5º - A empresa recicladora participante do Programa poderá comercializar os

materiais  destinados  à  reciclagem  (sucata)  e  se  obriga  a  dar  destino  final

ambientalmente adequado aos resíduos de seu processo de sucateamento.

Parágrafo único - O governo do Estado de Minas Gerais definirá os requisitos para

o  credenciamento  e  enviará  à  ALMG,  através  da  Comissão  de  Defesa  do  Meio

Ambiente, a relação das recicladoras credenciadas.

Art.  6º  -  O  governo  do Estado de Minas  Gerais  baixará  normas,  orientações e

procedimentos adicionais necessários ao cumprimento das disposições desta lei.

Art. 7º - Ficam estendidos os benefícios desta lei às microempresas e às pequenas

empresas estabelecidas no Estado de Minas Gerais.

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2013.

Arlen Santiago

Justificação: O referido programa pretende renovar, em pelo menos 30%, em cinco

anos, a frota de caminhões do Estado. Minas Gerais tem frota de aproximadamente

200 mil caminhões com idade média de 17,1 anos, embora mais da metade desses

veículos rode há duas décadas.

O objetivo do programa é reduzir a idade média para 12 anos até 2017. Para atingir

a  meta,  o  governo  deverá  estimular,  via  incentivos  fiscais,  a  destruição  de

aproximadamente  50  mil  caminhões,  cerca  de  1/3  da  frota  registrada no Estado.

Esses veículos devem ser transformados em sucata em recicladoras credenciadas.

Ao dar  fim ao caminhão antigo,  o dono do veículo vai  obter  um "certificado de

destruição"  que  o  habilitará  a  comprar,  em  concessionárias  e  fabricantes  de

caminhões  de  Minas  Gerais,  um  veículo  novo  com  isenção  de  ICMS.  O  ICMS
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incidente sobre a compra de caminhões no Estado é de 18%. O valor de face do

certificado não poderá ser inferior a 7,8% do valor do caminhão novo.

O proprietário do veículo também terá o direito a utilizar um crédito, equivalente aos

18% do valor do caminhão novo, para abater, em 48 parcelas, o ICMS a ser pago

sobre as atividades do caminhão no Estado.

O  programa  beneficiará  caminhoneiros  autônomos  e  empresas  com  frotas.  Os

caminhões novos só poderão ser adquiridos de fabricantes e revendas instalados no

Estado.

O sobrepreço é importante para tirar os caminhões velhos de circulação uma vez

que, no Brasil, esse veículos antigos, acima de 18 anos, costumam ter valor residual

alto.

O alto valor residual resulta do fato de que transportadores sem acesso a crédito

precisam de caminhões mais baratos. E muitas vezes caminhões velhos podem ter

outros usos, como o transporte em áreas rurais.

- 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 4.452/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cultural de Educação Social e Artística,

com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Social e Artística, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação Cultural de Educação Social e Artística, com sede no

Município de Divinópolis,  é uma entidade civil  sem fins lucrativos. Tem entre suas

finalidades  precípuas  coletar  dados  sociais,  culturais  e  científicos  e  participar  de

projetos de assistência social no município e região, de modo a garantir os direitos

sociais e culturais da comunidade.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  e  sua diretoria  é
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composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, justifica-se a declaração de sua

utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.453/2013

Declara de utilidade pública o Abrigo Casa da Restauração, com sede no Município

de Santo Antônio do Monte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Casa da Restauração, com

sede no Município de Santo Antônio do Monte.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação:  O  Abrigo  Casa da Restauração,  com sede no Município  de  Santo

Antônio do Monte, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades

a assistência social e o amparo a crianças e adolescentes e suas famílias através do

abrigamento  dos  que foram privados da convivência  familiar  ou  foram vítimas de

maus-tratos, negligência ou abuso sexual.

A entidade 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.

Tendo em vista que a entidade desenvolve um relevante trabalho social, torna-se

justa a sua declaração como de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 4.454/2013

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso XX do art. 54 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 54 - (...)

XX - por deixar, a pessoa física ou jurídica desenvolvedora de programa aplicativo

fiscal  destinado a ECF, de observar norma,  procedimento ou requisito previsto na

legislação  tributária  relativo  ao  desenvolvimento  do  programa  aplicativo  fiscal  ou

decorrente de sua condição de empresa desenvolvedora de programa aplicativo fiscal

- 500 (quinhentas) Ufemgs por infração;”.

Art. 2º - O inciso XXVII do art. 54 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 54 - (...)

XXVII - por utilizar, desenvolver ou fornecer programa aplicativo fiscal para uso em

ECF em desacordo com a legislação tributária  ou que não atenda aos  requisitos

estabelecidos na legislação, desde que comprovado que a pessoa física ou jurídica

desenvolvedora  do  programa  aplicativo  fiscal  tenha  agido,  dolosamente,  com

intenção clara e determinada de sonegação fiscal - 15.000 (quinze mil) Ufemgs por

infração.".

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: O inciso XX,  ao não incluir o termo "requisito", induz a fiscalização a

considerar qualquer evento referente ao programa aplicativo fiscal como aplicável ao

inciso  XXVII,  que genericamente se refere à legislação tributária,  não levando em

consideração  o  consenso  universal  de  que  não  existe  software isento  de  erro

(comumente chamado de bugs).

Ao se incluir o dolo no inciso XXVII,  garante-se que o foco se concentre naquelas

empresas que buscam na fraude o argumento de penetração no mercado.
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Outra consideração é que, devido à alta complexidade da legislação, a fiscalização

muitas  vezes  autua  sem o  conhecimento  técnico  necessário,  fato  constatado por

interpretações particulares dos fiscais quanto às questões técnicas.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

- 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 4.455/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Machado  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 Machado o

imóvel com área de 5.178m² (cinco mil cento e setenta e oito metros quadrados),

situado na Rua Coronel Azarias, nº 327, nesse município, e registrado sob o nº R-2-

3.033, no Livro 2-RG do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  se  destina  a

regularizar a situação da Escola Municipal Comendador Lindolfo de Souza Dias.

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.  4º  -  O  Município  de  Machado  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel..

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2013.

Braulio Braz

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação ao Município

de Machado do imóvel de propriedade do Estado situado na Rua Coronel Azarias, nº

327, constituído por área de 5.178m² e respectivas benfeitorias, com a finalidade de

regularizar a situação da Escola Municipal Comendador Lindolfo de Souza Dias, que

foi municipalizada através da Lei Municipal nº 1.151, de 25 de maio de 1998.

O imóvel,  atualmente, é ocupado pela referida escola com amparo em termo de
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cessão de uso de imóvel firmado em 25 de novembro de 2008, por intermédio da

Secretaria de Planejamento e Gestão. O prazo desse termo é de cinco anos a contar

da data de sua assinatura.

A  doação  do  imóvel  atenderá  ao  interesse  público,  com  a  manutenção  das

atividades  regulares  do  ensino  básico  ao  médio  do  referido  estabelecimento  de

ensino.

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 RESOLUÇÃO Nº 4.456/2013

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 Reuniões, 3 de setembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.457/2013

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.
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Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.458/2013

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 Reuniões, 3 de setembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS

Nº 5.450/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Virgínia pelos 102 anos de emancipação desse

município.

Nº 5.451/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Paraguaçu pelos 102 anos de emancipação

desse município.

Nº 5.452/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Elói Mendes pelos 102 anos de emancipação

desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.453/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sicoob Cofal pelos 33 anos de sua fundação.

Nº 5.454/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  PH  Service  por  ter  sido  certificada  com  a  ISO

9001:2008. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº  5.455/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Araxá Ltda. pela realização da 1ª



254
____________________________________________________________________________

Feira de Agronegócios, de 21 a 23/8/2013, nesse município. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 5.456/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª CIA PM IND

MAT,  pela  atuação em operação na BR-364,  próximo a  Comendador  Gomes,  no

Triângulo Mineiro, que resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de 2,5

toneladas de maconha e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências para que a esses militares seja concedida recompensa pelo relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 5.457/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 110ª CIA do 12º

Batalhão de Polícia Militar, pela atuação em operação em Piumhi, no Centro-Oeste do

Estado, que resultou na apreensão de 36kg de maconha e seja encaminhado ao

Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que a esses militares seja

concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.458/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Adilson Araújo por sua eleição para o cargo de

presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.

Nº 5.459/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais

pelo manifesto "Por uma política de valorização do engenheiro no serviço público",

publicado  nos  jornais  do  Estado  em  25/8/2013.  (-  Distribuídos  à  Comissão  do

Trabalho.)

Nº  5.460/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Banco do Brasil  pela inauguração do Centro Cultural

Banco do Brasil de Belo Horizonte. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.461/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Mário Osvaldo Vrandecic, fundador do Biocor Instituto, por

sua posse como membro honorário da Academia Mineira de Medicina. (- À Comissão

de Saúde.)
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Nº 5.462/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Grupo Precon pelos 50 anos de sua fundação. (- À Comissão

de Turismo.)

Nº  5.463/2013,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente pedido de informações sobre o mapa

fundiário com a lista de proprietários envolvidos na alteração dos limites da área do

Parque  Estadual  da  Serra  do  Papagaio,  com  envio  a  esta  Casa de cópia  desse

documento.

Nº  5.464/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Diretoria de Saúde do Ipsemg pedido de informações sobre investimentos no hospital

desse  instituto,  especificando-se  os  investimentos  feitos  em  execução  e

programados, principalmente no atendimento de urgência e emergência, e sobre os

valores do teto de pagamentos realizados por esse instituto nas dez maiores cidades

do Estado.

Nº  5.465/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre os tratamentos para obesidade

mórbida  disponibilizados,  o  quantitativo  de  cirurgias  bariátricas  realizadas  e  a

descrição do fluxograma de acesso ao tratamento.

Nº  5.466/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência do Ipsemg pedido de informações sobre investimentos no hospital desse

instituto,  especificando-se  os  investimentos  feitos  em  execução  e  programados,

principalmente no atendimento de urgência e emergência, e sobre os valores do teto

de pagamentos realizados por esse instituto nas dez maiores cidades do Estado. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  5.467/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a reimplantação

do  plantão  da  Polícia  Civil  no  Município  de  Monte  Carmelo.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº  5.468/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para intensificar a fiscalização das

condições dos ônibus que fazem o trajeto entre o Município de Belo Horizonte e o
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Distrito de Ravena, no Município de Sabará, sobretudo no que diz respeito à lotação

máxima permitida e ao cumprimento do quadro de horários.

Nº  5.469/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a ampliação

do quadro de horários da linha entre o Município de Belo Horizonte e o Distrito de

Ravena, no Município de Sabará, e para a alteração do itinerário, de forma a atender

às comunidades da região central desse distrito.

Nº  5.470/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da BHTrans pedido de providências para a alteração do

local  do  ponto  de  embarque da linha que liga  o  Município de  Belo  Horizonte  ao

Distrito de Ravena, no Município de Sabará.

Nº  5.471/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para melhoria e pavimentação das

vias  que ligam o Distrito  de Ravena,  no Município  de Sabará,  aos Municípios  de

Santa Luzia e Taquaraçu de Minas.

Nº  5.472/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Sabará  pedido  de  providências  para  a

melhoria e a ampliação do quadro de horários da linha de ônibus que liga o Distrito de

Ravena à sede do município.

Nº  5.473/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a implantação

de linhas de ônibus intermunicipais que atendam o Distrito de Ravena, no Município

de Sabará, e os Povoados de Chaparral, Maquinha, Traíras, Rio Vermelho, Canaã,

Capão, Barreiro dos Coelhos, Fateiro, Maquiné, Siqueira e Palmital. (- Distribuídos à

Comissão de Transporte.)

Nº  5.474/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

implantação  de  câmeras  do  programa  Olho  Vivo  no  Município  de  Muriaé.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.475/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Automóvel  Clube  de  Minas  Gerais  pelos  88  anos  de  sua
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fundação. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  5.476/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  que  a  região  do  Triângulo

Mineiro seja reconhecida e certificada como produtora de queijo minas artesanal e

integrada  ao  programa  Queijo  Minas  Artesanal.  (-  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº  5.477/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos senadores e deputados federais por Minas Gerais pedido para que

apoiem  o  Projeto  de  Lei  nº  250/2005,  do  senador  Paulo  Paim,  que  estabelece

requisitos e critérios para a aposentadoria do servidor público com deficiência.

Nº  5.478/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhada aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Relações

Exteriores  e  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior  manifestação  de

protesto  em  relação  à  importação  de  frutas  de  outros  países,  em  especial  à

importação de banana do Equador.

Nº  5.479/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de

providências  para  a  realização  de  estudo  sobre  eventuais  riscos  sanitários  na

importação de bananas do Equador.

Nº  5.480/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de

providências para a convocação dos candidatos excedentes do concurso realizado

em 2013 para ingresso no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares.

Nº  5.481/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam

transformados em leis  os  decretos  acerca da prevenção,  tratamento e  reinserção

social de dependentes químicos.

Nº  5.482/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a implantação do

serviço residencial terapêutico e a constituição de equipes de consultório na rua, no

Município de Muriaé.
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Nº  5.483/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao ministro Fernando Damata Pimentel pedido de providências com

vistas à solução dos problemas gerados pelo crescente uso de drogas no Município

de Muriaé e na região da Zona da Mata e as notas taquigráficas da 11ª Reunião

Extraordinária dessa comissão.

Nº  5.484/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  criação  e

implementação de um programa de reestruturação e adaptação das comunidades

terapêuticas com vistas à integração dessas instituições à rede de atendimento aos

dependentes químicos.

Nº  5.485/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  agilizar  a

implantação do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III no Município de

Muriaé.

Nº  5.486/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a expansão

das ações do programa Aliança pela Vida no Município de Muriaé, especialmente no

que  se  refere  à  ampliação  dos  convênios  para  disponibilização  dos  recursos  do

Cartão Aliança pela Vida no Município e região.

Nº  5.487/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

instalação de posto da PMMG na estrada que liga Nova Lima a Sabará, em atenção a

solicitação do presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, e cópia do ofício do

referido presidente contendo essa solicitação.

Nº  5.488/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências  para a inclusão,  com prioridade, dos

Municípios  de  Coronel  Pacheco,  Mercês,  Ponte  Nova e  Santana do Deserto  nas

visitas das unidades móveis de prevenção ao câncer.

Nº  5.489/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a inclusão serviços de fisioterapia

no âmbito do PSF.
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Nº  5.490/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de providências  para  a  doação  de  ambulâncias  aos

Municípios de Leme do Prado, Campo Azul, Cônego Marinho e Francisco Dumont,

que não possuem veículo para transporte de pacientes graves.

Nº  5.491/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência  e  à  Diretoria  de  Saúde  do  Ipsemg  pedido  de  providências  para  a

realização  de  campanha  educativa  destinada  a  orientar  os  servidores  públicos

estaduais a procurar atendimento médico em hospitais de sua região; a criação de

serviço de orientação que garanta atendimento para os pacientes do interior em sua

própria região; e a revisão do valor do teto de pagamentos realizados pelo instituto

nas dez maiores cidades do Estado.

Nº  5.492/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a realização de levantamento dos

municípios  que  não conseguiram  concluir  as  unidades  do programa Farmácia  de

Minas e a apresentação de programa de ajuda a esses municípios.

Nº  5.493/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  juiz  titular  e  ao  promotor  de  justiça  do  2º  Tribunal  do  Júri  da

Comarca de Belo Horizonte pedido de providências para a avaliação do cabimento de

decretação de prisão preventiva do policial militar Ezequiel Pinheiro Ramos, suposto

autor do assassinato de Wayne do Carmo Braga, ocorrido em 8/1/2005, e as notas

taquigráficas da 37ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  5.494/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Comando-Geral  e  à  Corregedoria-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências para a instauração de processo administrativo contra o policial  militar

Ezequiel Pinheiro Ramos, suposto autor do assassinato de Wayne do Carmo Braga,

ocorrido em 8/1/2005, e as notas taquigráficas da 37ª Reunião Extraordinária dessa

comissão.

Nº  5.495/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  promotoria  de  justiça  da  Comarca  de  Manhuaçu  pedido  de

providências para a investigação das condições de trabalho do Conselho Tutelar do

Município de São João de Manhuaçu, cuja precariedade estaria gerando violações de
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direitos humanos de crianças e adolescentes.

Nº  5.496/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Juízo da 9ª Vara de Justiça Federal da Seção Judiciária de Belo

Horizonte pedido de providências com vistas à designação de data, preferencialmente

ainda  neste  ano,  para  o  julgamento  do  Sr.  Antério  Mânica,  acusado  de  ser  o

mandante dos crimes conhecidos como "Chacina de Unaí".

Nº 5.497/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao promotor de justiça e ao juiz de direito do 1º Tribunal do

Júri  de  Belo  Horizonte  pela  brilhante  atuação  e  pela  agilidade no julgamento  do

assassinato do bailarino Igor Xavier, em 29/3/2002.

Nº  5.498/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração

de denúncias de que não se teriam formado no curso de manuseio de armas de fogo

os agentes de segurança penitenciários aprovados no Concurso nº 2/2007 e lotados

no Ceresp de Ipatinga, no presídio de Timóteo e no presídio de Coronel Fabriciano.

Nº  5.499/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria  de Defesa Social  cópia  do  documento  elaborado pela

Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Câmara  Municipal  de  Timóteo  que  relata

irregularidades e problemas no presídio de Timóteo e pedido de providências para a

correção dessas irregularidades.

Nº  5.500/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  36ª  Reunião

Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a  resolução  do

problema de superlotação do presídio de Timóteo.

Nº  5.501/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Procuradoria-Geral de Justiça pedido

de providências para o cumprimento da sentença judicial do Juízo da Comarca de

Timóteo, que determinou fosse observada, relativamente ao presídio desse município,

a lotação máxima de 80 detentos.

Nº  5.502/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Secretaria de Defesa Social e à Comissão de Direitos Humanos da
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Câmara Municipal de Timóteo as notas taquigráficas da 36ª Reunião Extraordinária

dessa  comissão  e  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de

providências  para a resolução do problema de superlotação da cadeia pública de

Timóteo.

Dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Célio  Moreira  em  que  solicitam  seja

comunicada ao Plenário a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Redução da

Maioridade Penal.

Da Comissão de Saúde em que solicita  seja encaminhado à  Presidência  desta

Casa  pedido  de  providências  para  a  divulgação,  nos  meios  de  comunicação  da

Assembleia,  do  Dia  Nacional  e  Latino-americano  de  Conscientização  sobre  a

Epilepsia, em 9 de setembro. (- À Mesa da Assembleia.)

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  das  Comissões  de

Saúde (4) e de Participação Popular, das deputadas Liza Prado (4) e Luzia Ferreira e

dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  outros,  Anselmo  José  Domingos,  Sargento

Rodrigues e Deiró Marra

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Meio Ambiente (2), de Segurança Pública, de Esporte, de

Saúde e de Política Agropecuária e dos deputados Tiago Ulisses, Sávio Souza Cruz

(3), Adalclever Lopes (2), Ivair Nogueira (5), Rômulo Veneroso, Dalmo Ribeiro Silva e

Cabo Júlio.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O deputado  André  Quintão*  -  Presidente,  deputado Ivair  Nogueira,  recém-eleito

nosso vice-presidente, deputadas, deputados, público que nos acompanha pela TV

Assembleia, vou tratar aqui de dois  assuntos e,  para isso, vou dividir  o  tempo. O

primeiro deles é de natureza mais geral e diz respeito aos trabalhos da Assembleia; e

o segundo refere-se a uma questão muito importante desta capital,  nossa querida

Belo Horizonte.

Sr. Presidente, sinto-me na obrigação de falar sobre o primeiro assunto, referente

ao importante ciclo de debates que a Assembleia realizou na semana passada, por
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ocasião dos 10 anos da Comissão de Participação Popular.

Tivemos  a  oportunidade  de  contar  com  a  presença  de  representantes  de

movimentos sociais, organizações não governamentais, universidades, como a PUC,

a UFMG e a Fundação João Pinheiro, integrantes do Parlamento Jovem, além de

especialistas  internacionais  da França,  da Espanha,  da  Suíça.  A reflexão sobre a

participação popular no processo legislativo, no Parlamento, a chamada combinação

da democracia  representativa  e  participativa,  foi  muito  importante.  Nesse ciclo  de

debates comemorativo, foi interessante perceber o caráter inovador de muitas ações

da  Assembleia  de  Minas,  que  às  vezes  passam  desapercebidas  pelos  próprios

mineiros  e  mineiras.  A experiência  de  participação popular  na  discussão das  leis

orçamentárias  foi  considerada  inovadora  por  especialistas  europeus,  que  nunca

tinham visto algo dessa natureza. Eles conheciam essa participação em processos

em que o Poder Executivo toma a iniciativa. Temos no Brasil várias experiências de

orçamento  participativo.  O  que  eles  conhecem,  assim  como  os  brasileiros,  são

projetos  de  lei  de  iniciativa  popular  com  recolhimento  mínimo  de  assinaturas

tramitando nos parlamentos. Mas a figura da participação deliberativa em processos

orçamentários  construídos  pelo  próprio  Parlamento  se  constitui  em  inovação  em

relação aos parlamentos europeus, segundo os especialistas internacionais.

Quero  fazer  esse  reconhecimento  para  que  possamos  valorizar  mais  as  boas

iniciativas, que agora contam com o apoio das comissões permanentes em atividades

não somente de decisão orçamentária, mas de monitoramento de políticas públicas.

Sabemos que tão importante como aprovar o orçamento é acompanhar o seu nível de

execução, de resultados, as realizações e os impactos. Esse formato de discussão

participativa do plano, de revisão anual com participação popular e monitoramento em

audiências públicas pelas comissões permanentes da Assembleia vai conformando

um modelo inovador que agora tem uma ferramenta fundamental: o portal Políticas

Públicas ao seu Alcance. Trata-se de um instrumento de análise prévia e de subsídios

para que a própria sociedade acompanhe os processos e faça o monitoramento, não

apenas de forma presencial, mas virtual.

O ciclo de debates também apontou desafios. Precisamos descentralizar cada vez

mais as nossas ações, criar mecanismos que facilitem a presença da sociedade civil
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e das  organizações  do interior  nos  trabalhos  da  capital.  Minas  é  do  tamanho da

França. Muitas vezes, pessoas do extremo Sul, extremo Norte, Triângulo, Sudoeste,

Nordeste de Minas e Jequitinhonha não têm condições de se deslocar para a capital.

Esse é mais um desafio. Temos também de qualificar cada vez mais a participação,

disponibilizando informações, como o portal de políticas públicas.

Precisamos quebrar esse distanciamento da juventude em relação às instituições

políticas,  e  o  Parlamento  Jovem  é  um  bom  projeto  nesse  sentido.  Também

precisamos estimular essa participação virtual, acolher e colher o maior número de

sugestões que venham da sociedade civil, ainda que não presencialmente.

Portanto, os desafios são muitos, mas, no momento em que as jornadas de junho

no Brasil colocaram milhares de pessoas nas ruas querendo mais democracia, mais

participação, melhores resultados, confesso que saí do ciclo de debates feliz, porque

vi que, do ponto de vista comparativo, algumas experiências que estamos realizando

aqui na Assembleia hoje são modelares para outros parlamentos.

Concedo a palavra ao deputado Bosco, grande parceiro da comissão.

O deputado Bosco (em aparte)* - Prezado deputado André Quintão, antes de tecer

algum  comentário  sobre  o  assunto  que  V.  Exa.  aborda  na  tribuna,  gostaria  de

cumprimentar o deputado Ivair Nogueira, recentemente eleito, que, hoje, pela primeira

vez  como  vice-presidente  desta  Casa,  está  presidindo  esta  sessão.  Então,  Ivair

Nogueira,  receba os  nossos  parabéns.  Tenho  certeza  absoluta  de  que,  pela  sua

competência,  pelo  seu  dinamismo  e,  sobretudo,  pelo  conhecimento  que  tem  do

Parlamento,  desta  Casa  e  do  Regimento  Interno,  contribuirá  muito  para  o  bom

andamento dos trabalhos. Felicidades nessa nova missão, que, sem dúvida alguma,

será coroada de muito êxito.

Caro  deputado  André  Quintão,  estava  aqui  ouvindo  atentamente  as  suas

colocações sobre esse lado diferente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais em relação às demais assembleias dos outros estados da nossa Federação.

Realmente a Assembleia de Minas Gerais tem uma ação diferenciada, ou seja, os

trabalhos dos parlamentares que compõem esta Casa não estão restritos às reuniões

no Plenário desta Casa, ordinárias, extraordinárias ou especiais. Muito mais do que

isso,  o  trabalho  efetivo  dos  parlamentares  desta  Casa  é  feito  diariamente,  de
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segunda-feira a sexta-feira, dentro dos plenarinhos e das comissões, onde, de forma

democrática, se debatem todos os projetos em tramitação e assuntos de interesse

dos  cidadãos  de  Minas  Gerais.  Então,  há  uma  dinâmica  muito  grande,  há  uma

enorme ação dos parlamentares dentro das comissões.

Por outro lado, conforme também ressaltou V. Exa., temos as audiências públicas.

Aí, deputado André Quintão, é que vejo o ponto forte, o ponto alto da Assembleia de

Minas,  que é fazer  com que esta  Casa vá  aos inúmeros municípios,  às  diversas

regiões deste estado ouvir as pessoas, ouvir o cidadão, tanto na composição quanto

na discussão do orçamento do próprio PPAG e de tantas outras políticas que têm sido

defendidas por esta Casa em prol do povo de Minas Gerais.

Então,  quero  cumprimentar  todos  os  colegas  parlamentares,  as  comissões  e

também os nossos consultores, porque não tenho dúvida de que a Assembleia tem

hoje um corpo técnico da melhor qualidade, que não deixa a desejar a nenhuma outra

assembleia, Sr. Presidente. Aqui realmente temos comprometimento da diretoria, da

consultoria, enfim, de todas as assessorias. São pessoas que, além da capacidade,

se desdobram no estudo e nos avanços em relação aos assuntos tratados nesta

Casa.

Caro André Quintão, para finalizar, gostaria de cumprimentá-lo. Tive a oportunidade

de participar com V. Exa. nos meus dois primeiros anos deste mandato, compondo a

Comissão de Participação Popular. V. Exa. sabe, e muito bem, conduzir essas ações,

essas audiências,  sobretudo envolvendo  o  debate  de  todos  os  outros  segmentos

organizados.  V.  Exa.  defende  como ninguém  também  a  temática  do  Parlamento

Jovem.

Acho que a política moderna, a política propositiva é essa, a de sair para ouvir, e

não  ficar  legislando  tão  somente  atrás  das  mesas  de  nossos  gabinetes  ou  tão

somente em nossas ações, em nossas falas neste Plenário. É muito importante ouvir

o cidadão lá fora, o que ele tem a dizer, o que ele tem a reivindicar. Sabemos que as

propostas que partem principalmente do Executivo nem sempre são as que o cidadão

está querendo. Percebemos que há determinados governos que estão levando para

municípios equipamento, maquinaria, enquanto o município precisa de investimento

em outras áreas, como saúde e educação.
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É preciso, mais do que nunca, balizar nosso trabalho dessa forma democrática,

ouvindo as pessoas. Parabéns e muito obrigado pelo aparte.

O deputado André Quintão* - Muito obrigado, deputado Bosco. Quero cumprimentá-

lo também pela contribuição sempre permanente na comissão.

Outro assunto, presidente: voltarei a esta tribuna, mas para dizer que o querido

Bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, bairro simbólico que expressa tão bem as

vocações  da  capital,  está  vivendo,  nos  últimos  dias,  um  processo  intenso  de

mobilização em relação à destinação do antigo Mercado Distrital de Santa Teresa.

Esse é  um  ponto  que a  Assembleia  vem  acompanhando  há  anos.  Conseguimos

impedir  a  implantação  do  quartel  da  guarda  municipal  naquele  espaço.  Sempre

defendemos a destinação daquele espaço para atividade cultural identificada com os

anseios e com as vocações do bairro. Parece que a prefeitura está com um projeto de

ceder aquele espaço a instituições de formação profissionalizante. Há uma reação no

bairro, há uma reação em relação à flexibilização das previsões da Área de Diretrizes

Especiais.

Daqui  a pouco estaremos  na Comissão de Participação Popular  aprovando um

requerimento para acompanharmos essa mobilização. Mas queremos o diálogo. O

Bairro Santa Teresa tem uma tradição de mobilização que não aceita atitudes de cima

para  baixo.  A  Área  de  Diretrizes  Especiais  é  uma  conquista,  e  me  sinto

particularmente parte dela - era líder do saudoso prefeito Célio de Castro quando a

aprovamos. Foi a primeira Área de Diretrizes Especiais de Belo Horizonte, para não

haver adensamento e verticalização exagerados.

Queria  assumir  aqui  perante  o  Bairro  Santa  Teresa  que  acompanharemos  pari

passu essas mobilizações. Qualquer alternativa de utilização do Mercado Distrital de

Santa  Teresa  deve  ser  acompanhada  de  amplo  debate  democrático  com  todo  o

bairro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 56/2013, do deputado

Sargento Rodrigues e outros, que altera as disposições constitucionias pertinentes à

criação,  ao  funcionamento e às  competências  do Tribunal  de Justiça  Militar.  Pelo

BTR: efetivos - deputados Lafayette de Andrada e Zé Maia; suplentes - deputados

João Leite e Dalmo Ribeiro Silva; pelo BMSC: efetivos - deputados Adalclever Lopes

e Durval  Ângelo;  suplentes  -  deputados Cabo Júlio  e  Rogério Correia;  pelo BAM:

efetivo  -  deputado  Romel  Anízio;  suplente:  deputado  Tiago  Ulisses.  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  5.477/2013,  da

Comissão da Pessoa com Deficiência, 5.478 e 5.479/2013, da Comissão de Política

Agropecuária,  5.480  e  5.487/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  5.481  a

5.486/2013, da Comissão de Combate ao Crack, 5.488 a 5.492/2103, da Comissão

de Saúde, e 5.493 a 5.502/2013, da Comissão de Direitos  Humanos. 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  Administração  Pública  -  aprovação,  na  11ª

Reunião Ordinária, em 27/8/2013, dos Requerimentos nºs 5.293/2013, do deputado

Hélio Gomes, 5.310 a 5.314/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, 5.329/2013, do

deputado Anselmo José Domingos, e 5.333/2013, da deputada Liza Prado; de Meio

Ambiente  (2)  -  aprovação,  na  9ª  Reunião  Extraordinária,  em  27/8/2013,  dos

Requerimentos  nºs  5.277/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  5.297/2013,  da

Comissão de Participação Popular,  e  5.341/2013, da Comissão Extraordinária das

Águas; e aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 3/9/2013, do Projeto de Lei nº
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4.249/2013,  do  deputado Fred  Costa;  de  Segurança Pública  -  aprovação,  na  23ª

Reunião  Ordinária,  em  3/9/2013,  dos  Requerimentos  nºs  5.334  a  5.338/2013,  da

deputada Liza Prado, 5.328, 5.344 a 5.347, 5.356 a 5.359, 5.366 a 5.368 e 5.373 e

5.374/2013, do deputado Cabo Júlio, e 5.360 e 5.361/2013, do deputado Sargento

Rodrigues; de Esporte -  aprovação,  na 16ª Reunião Ordinária,  em 27/8/2013, dos

Projetos  de  Lei  nºs  3.703/2013,  do  deputado  Bosco,  3.988/2013,  do  deputado

Anselmo José Domingos, 4.225/2013, do deputado Inácio Franco, e 4.246/2013, do

deputado Ulysses Gomes,  e do Requerimento nº  5.343/2013,  do deputado Dalmo

Ribeiro Silva; de Saúde - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 28/8/2013, do

Projeto  de  Lei  nº  3.441/2012,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  e  de  Política

Agropecuária - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 28/8/2013, dos Projetos de

Lei nºs 4.262/2013, do deputado Adelmo Carneiro Leão, e 4.265/2013, do deputado

Paulo Guedes, e do Requerimento nº 5.349/2013, do deputado Inácio Franco (Ciente.

Publique-se.).

O presidente  (deputado Adelmo Carneiro  Leão)  -  (-  O presidente dá ciência ao

Plenário de comunicações apresentadas pelo deputado Ivair Nogueira (5), cujo teor

foi publicado na edição anterior.).

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - (- O presidente dá ciência ao Plenário de

comunicações  apresentadas  pelos  deputados  Adalclever  Lopes  (2),  Rômulo

Veneroso, Cabo Júlio, Sávio Souza Cruz (3) e Tiago Ulisses, cujo teor foi publicado

na edição anterior.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXII do

art.  232 do  Regimento  Interno,  requerimento  da  deputada Luzia  Ferreira  em  que

solicita seja destinada a primeira parte da reunião ordinária do dia 18 de setembro do

corrente ano para formalizar o ato de restituição em caráter simbólico do mandato de

deputado estadual ao Sr. Armando Ziller;  nos termos do inciso XXI do art.  232 do

Regimento Interno, requerimento do deputado Sargento Rodrigues e outros em que

solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  homenagear  a  Rondas  Táticas

Metropolitanas, embrião do Batalhão Rotam, pelos 32 anos de sua fundação; e, nos

termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos deputados
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Deiró Marra em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.398/2013,

e Anselmo José Domingos em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei

nº 2.143/2011 (Arquivem-se os projetos.).

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei  nº  2.143/2011,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.604/2012,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  passa  a  tramitar  nos  termos  da

Decisão Normativa da Presidência nº 12.

Assim sendo,  a  presidência  encaminha a matéria  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.

Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento da Comissão de Participação Popular em que solicita

ao  Presidente  do  Incra  informações  acerca  do  processo  de  assentamento  da

Fazenda da Prata, localizada no Município de Pirapora. Em votação, o requerimento.

As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Saúde  em que  solicita  ao  prefeito  municipal  de

Caxambu informações sobre o encerramento  das atividades  do Hospital  Casa de

Caridade São Vicente de Paulo.  Em votação,  o requerimento.  As deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Saúde  em  que  solicita  ao  ministro  da  Fazenda

informações sobre o total da arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras

nos últimos 12 anos. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que

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

Requerimento da Comissão de Saúde em que solicita ao secretário de Assistência

à  Saúde  do  Ministério  da  Saúde  informações  sobre  as  emendas  parlamentares

destinadas  a  hospitais  mineiros  nos  anos  de  2010  a  2013,  especificando  quais

emendas foram apresentadas, quais foram pagas e o motivo do não pagamento das

que se encontram pendentes,  bem como informações sobre os  pedidos de  verba
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feitos pelos hospitais mineiros ao Ministério da Saúde para aplicação em programas

prioritários  nesse período,  especificando  quais  pedidos  foram  pagos,  quais  foram

empenhados e quando serão pagos e ainda quais foram recusados e o motivo da

recusa. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam

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

Requerimento da Comissão de Saúde em que solicita ao ministro da Educação

informações sobre as condições de funcionamento da CNMR - Comissão Nacional de

Médicos Residentes -  no tocante ao número e nome dos funcionários,  horário de

trabalho  do  presidente  ou  responsável,  telefone,  e-mail,  bem  como o  número  de

pedidos  existentes,  quais  estão  parados  e  há  quanto  tempo,  qual  a  previsão  de

resposta e ainda qual será o financiamento para novas residências. 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 representante legal da

Anac esclarecimentos sobre o grande número de cancelamentos de voos no mês de

julho de 2013, ocorridos no Aeroporto Tenente Coronel Aviador Cesar Bombonato em

Uberlândia.  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 à Secretaria de Educação de

Sabará informações sobre a cobrança de taxa de contribuição dos alunos por escolas

municipais daquele Município, bem como se essa cobrança é uma prática recorrente

em outras escolas públicas de Sabará, conforme notícia veiculada no jornal Hoje em

Dia, em 22/8/2013. 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  à  diretora  da  escola

municipal  Professora  Elza  Soares,  no  Município  de  Sabará,  informações  sobre  a

cobrança de taxa de contribuição dos alunos da referida escola,  conforme notícia

veiculada no jornal  Hoje em Dia, em 22/8/2013.  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  à  diretora  da  escola
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municipal Maria Costa Pinto, no Município de Sabará, informações sobre a cobrança

de taxa de contribuição dos alunos da referida escola, conforme notícia veiculada no

jornal  Hoje em Dia em 22/8/2013. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que solicita que o Projeto de

Lei nº 4.040/2013 seja distribuído à Comissão de Administração Pública. Em votação,

o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Questão de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, como vamos passar à fase de

votação  das  matérias  em  pauta,  e  constatando  que  não  há  o  quórum  mínimo

necessário, solicito de plano o encerramento da 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 amanhã, dia 4, às 9 horas, nos termos do edital

de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 78/2013

Comissão Especial

Relatório

O governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem nº

474/2013,  publicada no  Diário do Legislativo de 3/8/2013, em observância ao que

determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação do nome de

José Murilo Resende para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o

Trabalho do Estado de Minas Gerais - Utramig.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §
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1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a instituição para cuja presidência foi

indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupação do cargo.

Esta comissão entende tratar-se de pessoa capaz e comprometida com os princípios

da fundação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de José Murilo Resende

para o cargo de presidente da Utramig.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Maria  Tereza  Lara,  presidente  -  Doutor  Wilson  Batista,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.301/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 491/2013, o projeto de lei em

epígrafe,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  autoriza  a  abertura  de  crédito

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

do Estado de Minas Gerais - TJMMG.

Publicado no  Diário  do  Legislativo em 3/8/2013,  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 Justiça Militar

do Estado de Minas Gerais - TJMMG -, no valor de R$234.000,00, que se destinam a

atender a outras despesas correntes.

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
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indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida

norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por

decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer 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  491/2013,  que  encaminhou  o  projeto,  os  recursos

destinam-se a despesas com a “Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos

Sociais” do TJMMG.

Por  meio  da  Mensagem  nº  543/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  foi

encaminhada emenda ao projeto, com o objetivo de especificar a dotação de onde

serão anulados os recursos.

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 4.301/2013, em

turno único, com a emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

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

da anulação de Recursos Ordinários do Tesouro Estadual,  de Pessoal e Encargos

Sociais, da ação de Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Sociais, do

Tribunal  de  Justiça Militar  do Estado de Minas Gerais,  no valor  de R$234.000,00

(duzentos e trinta e quatro mil reais).”.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Zé Maia,  presidente  e relator  -  Lafayette  de  Andrada -  Romel Anízio  -  Ulysses

Gomes.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.352/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 496/2013, o projeto de lei em

epígrafe, do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor.

Publicado no Diário  do  Legislativo  em 8/8/2013,  o  projeto  foi  distribuído  a  esta

comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No  prazo  de  20  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  Fundo  Estadual  de

Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de R$5.270.000,00, que se destinam a

atender a outras despesas correntes, no valor de R$3.120.000,00, e a investimentos,

até o valor de R$2.150.000,00.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem

indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida

norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por

decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,

entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu art.  2º,  que serão utilizados recursos provenientes do  superávit  financeiro  do
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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, para a

abertura do crédito solicitado.

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 4.352/2013 em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.295/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.295/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Cachoeira  de  Minas  o  imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de

10.038m²,  situado  no  Distrito  de  Itaim,  no  lugar  denominado  Brochados,  nesse

Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado ao uso da comunidade rural de Brochados para a realização de atividades

de interesse social, como consultas médicas e reuniões comunitárias.

Ademais, o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado
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se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista;  o  art.  3°  determina  que  essa

autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido

ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de Cachoeira de Minas

deverá encaminhar  à Secretaria  de Estado de Planejamento e  Gestão -  Seplag -

documento que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui  normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e  o  controle  dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  estados,  dos

municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como  finalidade  adequar  o  texto  do  parágrafo  único  do  art.  1º  da

proposição à técnica legislativa.

Assim sendo, o projeto em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

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

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.295/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Liza Prado -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.296/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim 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.
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Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.296/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Dom Joaquim o imóvel constituído de terreno com área de 10.000m²,

situado  no  Distrito  de  Gororós,  naquele  Município,  para  que  seja  destinado  à

instalação  de  um  campo de  futebol,  em  atendimento  à  demanda dos  moradores

locais.

É importante ressaltar que, o art. 2º da proposição prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3°

determina que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de

Dom Joaquim deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag - documento que comprove a nova destinação do imóvel.

Para  a  transferência  de  patrimônio  do  Estado,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  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,  exige,  no  §  2º  de  seu art.  105,  a

autorização desta Casa Legislativa.

Assim sendo, o projeto em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

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

implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.296/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes, relator - Liza Prado - Lafayette de Andrada -

Jayro Lessa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.297/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

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

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.297/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Pará de Minas o imóvel constituído de terreno com área de 1.170m²,

situado na Praça Galba Veloso, com o parágrafo único da proposição, o imóvel será

destinado  ao  funcionamento  da  Policlínica  Nossa  Senhora  da  Piedade,  em

consonância com a demanda local de atendimento na área da saúde.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3°

determina que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo o donatário

não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de

Pará de Minas deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

- Seplag - documento que comprove a nova destinação do imóvel.

Cabe ressaltar  que a autorização legislativa para a alienação de bem público é

exigência da Lei  Federal  nº  4.320,  de 1964,  que estatui  normas gerais  de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

estados, dos municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma

estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Após a análise da proposição, constatamos que ela atende aos preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas
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para o erário e não implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.297/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa, relator - Liza Prado - Lafayette de Andrada -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.303/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Papagaios o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.303/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Papagaios o imóvel constituído dos lotes nºs 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da

Quadra  18,  com área total  de  2.160m²,  situado no  lugar  denominado  Vila  Nossa

Senhora de Fátima, nesse Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado à construção de um complexo cultural e museu em memória de Bartolomeu

Campos de Queirós, humanista, educador,  crítico de arte,  museógrafo e ensaísta,

autor  de  mais  de  40  livros  de  poemas  e  histórias  infantis  e  juvenis,  nascido  no

Município de Papagaios.

Cabe ressaltar que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3° determina que essa
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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  Papagaios  deverá

encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento

que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui  normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e  o  controle  dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  estados,  dos

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, o projeto em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

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

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.303/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Liza Prado, relatora - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes -

Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.670/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.670/2012,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública o Lar Santo Antônio, com sede no Município de Piranguçu,

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° 3.670/2012

Declara de utilidade pública a entidade Lar Santo Antônio, com sede no Município
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de Piranguçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar Santo Antônio, com sede

no Município de Piranguçu.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Deiró Marra

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.770/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.770/2013, de autoria do deputado Fred Costa, que declara

de utilidade pública a Associação Instituto Casa Ribeiro, com sede no Município de

Caratinga, 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° 3.770/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Instituto  Casa  Ribeiro,  com  sede  no

Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Instituto Casa Ribeiro,

com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Deiró Marra

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.110/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.110/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação Mary Jane Wilson, com sede no Município de

Barbacena, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.110/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Mary  Jane  Wilson,  com  sede  no

Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mary Jane Wilson, com

sede no Município de Barbacena.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.114/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.114/2013, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e  Proprietários  do  Bairro  Odilon

Rezende Andrade - Amora -, com sede no Município de Três Corações, 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° 4.114/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Proprietários do Bairro

Odilon Rezende Andrade, com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e

Proprietários  do Bairro  Odilon Rezende Andrade,  com sede no Município de Três
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Corações.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.135/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.135/2013, de autoria da deputada Maria Tereza Lara, que

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

Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.135/2013

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

de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.188/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.188/2013, de autoria do deputado  Adalclever Lopes, que

declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Doutor Eduardo -

Ambde -, com sede no Município de Caratinga, 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° 4.188/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Doutor Eduardo

- Ambde -, com sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Doutor Eduardo - Ambde -, com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Deiró Marra, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.190/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.190/2013, de autoria do deputado Almir Paraca, que declara

de utilidade pública a Associação dos Amigos do Paracatuzinho, com sede no Município

de Paracatu, 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° 4.190/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Paracatuzinho, com sede

no Município de Paracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Amigos  do

Paracatuzinho, com sede no Município de Paracatu.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Deiró Marra, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.194/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.194/2013, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes,

que declara de  utilidade pública a  Associação Betel,  com sede no Município  de

Nepomuceno, 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° 4.194/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Betel,  com  sede  no  Município  de

Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação Betel,  com sede no

Município de Nepomuceno.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Deiró Marra, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.195/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.195/2013, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes,

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

sede no Município de Cristais, 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° 4.195/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, com
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sede no Município de Cristais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Bela Vista, com sede no Município de Cristais.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Deiró Marra, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.201/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.201/2013, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Liga de Motociclismo do Triângulo Mineiro, 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° 4.201/2013

Declara de utilidade pública a Liga de Motociclismo do Triângulo Mineiro, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga de Motociclismo do Triângulo

Mineiro, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Deiró Marra, relator - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/9/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Dalmo Ribeiro Silva  em que notifica o  falecimento do Sr.  Caio de

Almeida, ocorrido em 30/8/2013, em Caxambu. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2013

ATA

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2013

Presidência do Deputado Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.459  a

4.467/2013 -  Requerimentos nºs 5.503 a 5.519/2013 -  Requerimento da deputada

Maria Tereza Lara - Comunicações: Comunicações dos deputados Sávio Souza Cruz

e Bosco (2) - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -

Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz

Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Rogério Correia - 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 Rômulo Viegas) - Às 14h12min, 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.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente -  Não havendo correspondência a ser  lida,  a  presidência passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.459/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de

Monte Sião - Consems -, com sede nesse município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Monte Sião - Consems -, com sede nesse município.

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

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Inácio Franco

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte Sião é uma

sociedade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade colaborar nas atividades

de  prevenção  e  manutenção  da  ordem  pública,  com  vistas  a  maior  eficiência,

presteza e controle de suas ações em defesa da comunidade.

Além disso, o Conselho 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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.460/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Repouso  Padre  Libério,  com  sede  no

Município de Leandro Ferreira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Repouso Padre Libério, com

sede no Município de Leandro Ferreira.

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

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Inácio Franco

Justificação: A Casa de Repouso Padre Libério, com sede no Município de Leandro

Ferreira, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade abrigar,

assistir moral e materialmente o idoso desamparado, bem como promover ações e

prestar  serviços  gratuitamente,  de  atenção às  necessidades ao idoso,  através da

busca e da construção de propostas efetivas de promoção e proteção da vida.

Além disso, a Casa de Repouso Padre Libério 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 4.461/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Patrocínio  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 Patrocínio o

imóvel constante do Lote nº 0031, Quadra 016, Setor 16, face D, lado par da Rua

Eduardo  Ribeiro,  medindo  31,20m  (trinta  vírgula  vinte  metros)  de  frente;  37,35m

(trinta e sete vírgula trinta e cinco metros) pela lateral direita; 30,30m (trinta vírgula

trinta metros)  de fundo e 37,35m (trinta e sete vírgula trinta e cinco metros)  pela

lateral esquerda, com área total de 1.148,51m² (mil cento e quarenta e oito vírgula

cinquenta e um metros quadrados), localizado na esquina da Rua Eduardo Ribeiro,

face  D,  lado par,  com a  Rua José Feliciano,  face  C,  lado  par,  com a  Rua José

Feliciano,  face  C,  lado  par,  no  Bairro  São  Vicente,  confrontando  com  Sebastião

Osvaldo de Oliveira pela direita, com José Eustáquio dos Reis e Jorge Ferreira Pinto

Filho pelo fundo e com a Rua José Feliciano, face C, lado par, pela esquerda.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado à

construção de centro cultural para realização de oficinas de cultura pela Secretaria

Municipal de Cultura de Patrocínio.

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. 1°.

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

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado com área de de 1.148,51m² ao Município de Patrocínio-MG. A

finalidade da doação é a construção de centro cultural para realização de oficinas de

cultura para a população.

Fundamenta o interesse do Município na formalização da doação desse imóvel de

propriedade  do  Estado  a  necessidade  de  atendimento  à  população,  que  será

beneficiada com a preservação de sua memória e de suas tradições culturais, bem

como com a melhoria no desenvolvimento do município e de toda a região.

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 4.462/2013

Dá  a  denominação  de  Papa  São  Pedro  à  Rodovia  MG-187,  que  começa  no

entroncamento da Rodovia MG-230 no Município de Serra do Salitre e termina no

entroncamento com a Rodovia BR-262 no Município de Ibiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Rodovia  Papa  São  Pedro  a  Rodovia  MG-187,  que

começa no entroncamento da Rodovia MG-230 no Município de Serra do Salitre e

termina no entroncamento com a Rodovia BR-262 no Município de Ibiá.

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

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.
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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, Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, e os

católicos o consideram como o primeiro papa da Igreja Católica, detentor, até hoje, 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)

e, baseado nessa concepção, 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 exercido 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 de Simão Pedro,  no  ano 1 a.C,  em Betsaida,  e

faleceu em 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 4.463/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Cidade

Nova - Amabacin -, 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 Associação de Moradores e Amigos

do Bairro Cidade Nova - Amabacin -, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Rosângela Reis

Justificação:  a  Associação  de  Moradores  e  Amigos  do  Bairro  Cidade  Nova  -



292
____________________________________________________________________________

Amabacin  -,  com  sede  no  Município  de  Santana  do  Paraíso  é  entidade  de

personalidade jurídica de direito privado, filantrópica, que visa promover a união e a

integração  de  moradores  do  Bairro  Cidade  Nova  através  de  centros  de  estudos,

atividades  de  recreação,  atividades  de  proteção  ao  meio  ambiente,  buscando  a

qualidade  de  vida  e  o  desenvolvimento  educacional,  social,  cultural  dos  seus

associados.  A documentação  apresentada  atende  aos  requisitos  legais.  Por  sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.464/2013

Declara de utilidade pública a Associação Batista de Amparo Social  e Cultural  -

Abasc -, com sede no Município de Belo Oriente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Batista de Amparo Social

e Cultural - Abasc -, com sede no Município de Belo Oriente.

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

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Rosângela Reis

Justificação: a Associação Batista de Amparo Social e Cultural - Abasc -, com sede

no Município de Belo Oriente, é a entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,

filantrópica,  beneficente,  que presta serviço  de  atendimento  e  de  assessoramento

para a defesa e a garantia de políticas públicas de assistência social, educacional,

cultural, desportiva, ambiental, artística, de lazer, de saúde e de estudo e pesquisa,

no sentido de promover a assistência social visando ao enfrentamento da pobreza e

garantindo  a  melhoria  da  vida  dos  membros  da  comunidade  que  representa.  A

documentação apresentada atende aos requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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



293
____________________________________________________________________________

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.465/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Moradores  da  Comunidade  Três

Cruzes, com sede no Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da

Comunidade Três Cruzes, com sede no Município de Monte Sião.

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

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores da Comunidade Três Cruzes, com sede no Município de Monte Sião.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma associação civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que tem como finalidade precípua

representar a comunidade e atuar junto ao poder público, contribuindo para as ações

que visam ao desenvolvimento da vida comunitária.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades.

Tendo em vista que entidade atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de

27 de julho de 1998, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.466/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos  Bairros  Lagoa

Dourada, Guardinha de Baixo, Guardinha de Cima e Ferreiras - Associação Nova Era

-, com sede no Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Bairros  Lagoa  Dourada,  Guardinha  de  Baixo,  Guardinha  de  Cima  e  Ferreiras  -

Associação Nova Era -, com sede no Município de Monte Sião.
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Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores dos Bairros Lagoa Dourada, Guardinha de Baixo, Guardinha de Cima

e Ferreiras - Associação Nova Era -, com sede no Município de Monte Sião.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma associação civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que tem como finalidade precípua

representar a comunidade e atuar junto ao poder público, contribuindo para as ações

que visam ao desenvolvimento da vida comunitária.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades.

Tendo em vista que a entidade atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de

27 de julho de 1998, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.467/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos  Bairros  Furrier,

Almeidas, Alves, Perobal e Cochos - Associação Faapec -, com sede no Município de

Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Bairros Furrier, Almeidas, Alves, Perobal e Cochos - Associação Faapec -, com sede

no Município de Monte Sião.

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

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores dos Bairros Furrier, Almeidas, Alves, Perobal e Cochos - Associação

Faapec -, com sede no Município de Monte Sião. Em pleno funcionamento desde sua
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fundação,  a  associação  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  com  duração

indeterminada.

A entidade tem como finalidade precípua representar a comunidade e atuar junto

aos poderes públicos, contribuindo para as ações que visam ao desenvolvimento da

comunidade.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades.

Tendo em vista que a entidade atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de

27/7/98, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.503/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  civis  que  menciona,  lotados  na  2ª  Delegacia  de

Repressão às Organizações Criminosas e da Divisão Especializada de Operações

Especiais, que atuaram na Operação Lagoa Segura, que resultou na prisão de uma

quadrilha que atuava em Sete Lagoas e cidades vizinhas.

Nº 5.504/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 2ª Delegacia de

Polícia Civil-Sul, pela prisão de uma quadrilha que usava uniformes da Cemig para

roubar residências em Belo Horizonte.

Nº 5.505/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com policiais  militares  que menciona,  lotados  no 23º  Batalhão  da

Polícia  Militar,  pela  atuação  em  operação  no  Bairro  Candelária,  no  Município  de

Divinópolis,  que  resultou  na  prisão  de  um  suspeito  e  na  apreensão  de  1kg  de

maconha, 20 porções de cocaína, 1 balança de precisão e material para embalar a

droga,  e seja encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido de providências

para que seja concedida, com fundamento no art. 50 da Lei nº 14.310, de 2002, aos

referidos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.506/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 3ª Delegacia

Especializada de Repressão às Organizações Criminosas, pela prisão de 5 homens,

quando planejavam assaltar um banco em Bom Sucesso, na região Sul de Minas. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.507/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo

Horizonte pelos 80 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  5.508/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a implantação,

no âmbito do transporte público intermunicipal metropolitano, do cartão Ótimo Sênior,

nos  moldes  do  adotado  pela  BHTrans  no  transporte  público  municipal  de  Belo

Horizonte. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.509/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 58º Batalhão de

Polícia  Militar,  que  atuaram  em  operação,  no  centro  de  Coronel  Fabriciano,  que

resultou na apreensão de um adolescente e de  seis  tabletes  de maconha e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida,  com fundamento  no  art.  50  da  Lei  nº  14.310,  de  2002,  aos  referidos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 5.510/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  ex-deputado  Armando  Costa  pelo  lançamento  do  livro  O

Médico dos Bastidores da Política. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.511/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 1º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em operação realizada na rodoviária de Belo Horizonte

que resultou na prisão de um homem e na apreensão de 13kg de pasta base de

cocaína e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

para que seja concedida, com fundamento no art. 50 da Lei nº 14.310, de 2002, aos

referidos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.512/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação em operação no Bairro Grajaú, em Juiz de Fora, que

resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de duas pedras brutas de crack,

2kg de cocaína, uma balança de precisão, 20kg de maconha e produtos utilizados

para refino de droga e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências para que seja concedida, com fundamento no art. 50 da Lei nº 14.310,

de  2002,  aos  referidos  militares  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade.

Nº 5.513/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 2ª Delegacia

integrante da Divisão Especializada de Operações Especiais pela investigação que

resultou na prisão de uma quadrilha e na recuperação dos bens roubados em Sete

Lagoas e em municípios vizinhos.

Nº 5.514/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  e  civis  que  menciona,  lotados,

respectivamente, na 4ª Cia. Independente da PMMG e na 3ª Delegacia Regional de

Polícia  Civil,  que atuaram na Operação  Desmanche,  no  Distrito  de  Aparecida  de

Minas, em Frutal, a qual resultou na localização de motocicletas, chassis e motores

furtados ou roubados; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e à Chefia

da Polícia Civil  pedido de providências  para que seja concedida  recompensa aos

policiais pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.515/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  e  civis  que  menciona,  lotados,

respectivamente, no 42º Batalhão de Polícia Militar e na 3ª Delegacia Regional de

Polícia Civil, que atuaram em operação, em Curvelo, que resultou na prisão de seis

adultos e na apreensão de dois adolescentes, além de armamento, munição, drogas,

celulares,  pen-drives,  motocicletas  e  dinheiro;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-

Geral da PMMG e à Chefia da Polícia Civil  pedido de providências para que seja

concedida recompensa aos policiais pelo relevante serviço prestado à sociedade. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.516/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
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à Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre a situação ambiental do

empreendimento Colina dos Inconfidentes, da Construtora Dharma Ltda., situado em

São João del-Rei.

Nº 5.517/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Defesa  do  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  a  situação ambiental  do

empreendimento Colina dos Inconfidentes, da Construtora Dharma Ltda., situado em

São João del-Rei. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  5.518/2013,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à  diretoria  da  Escola  Estadual  José Bonifácio,  de  Poço

Fundo, pela conquista do 1º lugar - Destaque Regional no Prêmio Gestão Escolar de

2013, conferido pela Superintendência Regional de Ensino de Varginha.

Nº 5.519/2013, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais pelos 80

anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Da  deputada  Maria  Tereza  Lara  em  que  solicita  seja  alterado  para  Frente

Parlamentar de Erradicação da Hanseníase e Preservação da Memória das Colônias

e  Preventórios  no  Estado  o  nome  da  Frente  Parlamentar  pela  Erradicação  da

Hanseníase e Doenças Negligenciadas no Estado. (- Anexe-se ao requerimento da

deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação da

Frente Parlamentar pela Erradicação da Hanseníase e Doenças Negligenciadas no

Estado.)

Comunicações

- São também encaminhadas à presidência comunicações dos deputados Sávio

Souza Cruz e Bosco (2).

Questão de Ordem

O deputado Duarte Bechir  -  Sr.  Presidente,  estou  aqui  com uma matéria  muito

importante para ser tratada, mas gostaria de ter no Plenário a presença dos nossos

pares. Diante da pequena presença de parlamentares e de acordo com o Regimento

Interno, peço a V. Exa. o encerramento da reunião, de plano.
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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,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, 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 SOBRE A MENSAGEM Nº 490/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

Convênio  nº  48/2013,  celebrado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 12 de junho de 2013.

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, item 2.

Fundamentação

O  Convênio  ICMS  nº  48/2013  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 referido

convênio  estabelece  que  os  estabelecimentos  localizados  no  Estado,  bem  como

aqueles que se localizam em outros nove estados, 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  respectivas  secretarias  de

fazenda e no Recopi Nacional. Dessa forma, o contribuinte credenciado no Recopi

fica  obrigado a  declarar  previamente  suas operações,  sendo que para  cada uma

delas deverá ser utilizado e informado no documento fiscal o respectivo número de

registro de controle de operação.

Os tipos de papéis considerados como destinados à impressão de livro, jornal ou
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periódico e cuja utilização sujeita o estabelecimento ao credenciamento, nos termos

do convênio em análise, são discriminados no Ato Cotepe nº 21/2013 (disponível em:

<http://fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/2013/AC021_13.htm>).  Na

forma do convênio, o papel que não for utilizado para a confecção e impressão de

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

enumerado no ato cotepe supracitado.

O Convênio nº 48/2013 é dividido em capítulos. O capítulo I, referente às regras

gerais, estipula os procedimentos pertinentes a: 1) o credenciamento do contribuinte

no Recopi Nacional; 2) o registro das operações, do número de registro de controle

das mesmas e sua transmissão; 3) a emissão do documento fiscal; 4) a confirmação

da operação pelo destinatário e a informação mensal relativa aos estoques; e 5) o

descredenciamento de ofício e a transmissão eletrônica em lotes. O capítulo II trata

das regras aplicáveis  a determinadas operações,  conforme segue:  1)  o retorno, a

devolução e  o  cancelamento;  2)  a  remessa por  conta  e  ordem  de  terceiro;  3)  a

remessa fracionada e a industrialização por conta de terceiro; e 4) a remessa para

armazém geral ou depósito fechado.

Do  ponto  de  vista  da  competência,  a  apreciação  por  esta  Casa  de  convênios

celebrados no âmbito do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º, caput, da Lei Complementar

Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763,

de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências,  os  convênios  que disponham sobre  concessão de isenção ou outro

benefício ou incentivo fiscal  ou financeiro,  celebrados conforme legislação federal,

serão  submetidos  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  até  o  terceiro  dia

subsequente  ao  de  sua  publicação  no  Diário  Oficial  da  União,  à  apreciação  da

Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução,

observado o disposto no  art.  4º  da  mencionada lei  federal.  Em seu art.  1º,  a  lei

estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de

convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme o

seu art.  4º,  no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no Diário

Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder
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Executivo de  cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os

convênios  celebrados,  considerando-se  ratificação tácita  dos convênios  a falta  de

manifestação nesse prazo.

Conclusão

Pelo exposto,  concluímos pela ratificação do Convênio nº  48/2013,  por  meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … /...

Ratifica  o  Convênio  nº  48/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 12 de junho de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 48/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 12 de junho de 2013, que 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.

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

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa, relator - Liza Prado - Ulysses Gomes - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.511/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Doutor Viana,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Associação de Apoio  aos  Idosos do Bairro  Jardim

Inconfidência, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/9/2011  e  distribuída  às

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

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

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

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

O Projeto de Lei nº 2.511/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Apoio  aos  Idosos  do  Bairro  Jardim  Inconfidência,  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, datado de 22/11/2011, determina,

no art.  38,  § 1º,  que,  na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente

reverterá a entidade congênere; e, no art. 41, que as atividades de seus diretores,

conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento

de qualquer gratificação, benefício ou vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.511/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator- Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Perrella - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.273/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação  à  ponte  sobre  o  Rio  Xopotó  localizada  na  Rodovia  MGC-120,  no

Município de Guidoval.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 23/6/2012 e distribuída às

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

Públicas.
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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 7/8/2012, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência

à  Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  de  Relações Institucionais,  a fim de que

fossem enviadas a esta Casa informações sobre a ponte a ser denominada.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.273/2012 tem por escopo dar a denominação de Prefeito Cid

Vieira à ponte sobre o Rio Xopotó localizada na Rodovia MGC-120, no Município de

Guidoval.

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.

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
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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

27/6/2013, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG -, por meio da qual manifesta-se favoravelmente à pretensão da proposição

em análise e informa que a referida ponte não possui denominação oficial.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.273/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.774/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel,  o projeto de lei  em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana do Vale do Aço, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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 3.774/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, com sede

no Município de Coronel Fabriciano.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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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, no estatuto constitutivo da instituição,  o parágrafo único do art.  5º

veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art.  44  prevê que,  na

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

congênere de fins não econômicos ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.774/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.091/2013

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De  autoria  do  deputado  Carlos  Mosconi,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comercial  e  Industrial  de

Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.091/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comercial  e  Industrial  de  Muzambinho,  com  sede  no  Município  de  Muzambinho,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo fomentar

o  desenvolvimento  econômico  da  região  e  defender  os  interesses  de  seus

associados.

Com esse propósito,  a instituição realiza pesquisas e estudos técnicos sobre as

atividades da área em que atua; incentiva o debate de problemas técnicos, sociais e
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financeiros  que  afetam  seus  associados,  sugerindo  medidas  para  solucioná-los;

mantém serviços especializados para orientar sobre a legislação social e tributária;

promove a solidariedade entre seus associados.

Tendo em vista o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação Comercial  e

Industrial  de Muzambinho para o desenvolvimento local,  consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.091/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2013.

Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.115/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Itaguarense,  com  sede  no  Município  de

Itaguara.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/5/2013  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 4.115/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Atlética Itaguarense, com sede no Município de Itaguara.

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. 66, § 1º, que, na

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

congênere, juridicamente constituída;  e, no art.  76,  que seus dirigentes não serão

remunerados.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.115/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

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

Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.125/2013

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  Comunitária  do  Bairro  Bela  Vista,  com  sede  no

Município de Lassance.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/6/2013  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 4.125/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, com sede no Município de Lassance.

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. 14, II, 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,

sediada no Município de Lassance e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.125/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.270/2013

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 de Capoeira Cultural  Social Santa Rita,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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 4.270/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Capoeira Cultural Social Santa Rita, 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, no art. 26, que os seus

dirigentes não serão remunerados; e, no art. 40, que, na hipótese de sua dissolução,

o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  que  tenha  os

mesmos objetivos da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.270/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.298/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 482/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que altera a Lei nº 20.690, de 21/5/2013, que dá

denominação ao Centro Estadual de Educação Continuada - Cesec - localizado no

Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  e  distribuída  às

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

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  4.298/2013  tem  por  finalidade  alterar  a  Lei  nº  20.690,  de

21/5/2013,  que  dá  denominação  ao  Centro  Estadual  de  Educação  Continuada  -

Cesec - localizado no Município de Uberaba, com o objetivo de corrigir erro material

em  seu  art.  1º,  que  designou  como  escola  estadual  esse  Cesec  de  ensino

fundamental e médio, ao atribuir-lhe a denominação de Professora Maria Emília da
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Rocha.

Note-se,  pois,  que a proposição em análise visa apenas sanar  a impropriedade

apontada, mantendo a ideia original da Lei nº 20.690, de 21/5/2013, sem incorrer na

mesma imperfeição.

Nesse sentido, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre

a elaboração, a alteração e a consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu

art. 13, determina que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei, que lhe dê

nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 4.298/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.300/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 484/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de Novo Cruzeiro, de ensino fundamental e médio, localizada no Município

de Novo Cruzeiro.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 3/8/2013 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  4.300/2013 tem por  escopo  dar  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.
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No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

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

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

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

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

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

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

enquadram no campo privativo da União ou do município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

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

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

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

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

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

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

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

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

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

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

da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.300/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.313/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor, com sede no Município

de Araxá.

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 4.313/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor, com sede no Município de Araxá.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 18, § 3º, que as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  37,

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

entidade congênere, com personalidade jurídica.

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

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.313/2013 com a Emenda nº 1, redigida 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 entidade Obras Sociais Allan Kardec

Paz e Amor, com sede no Município de Araxá.”.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.315/2013

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública

do Setor VII - Consep VII Ipatinga - , com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.315/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública do Setor VII - Consep VII Ipatinga - , com sede no

Município de Ipatinga, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo colaborar nas atividades de prevenção e manutenção da ordem pública,

com  vistas  a  dar  maior  eficiência,  presteza  e  controle  às  ações  em  defesa  da

comunidade.

Para  a  consecução  de  seu  objetivo,  a  instituição  congrega  as  lideranças

comunitárias do município para auxiliarem no planejamento de ações integradas de

segurança; propõe soluções para problemas ambientais e sociais;  e desenvolve o

espírito cívico e comunitário dos habitantes da cidade.

Constituindo-se em canal privilegiado, por meio do qual as autoridades policiais e

de  órgãos  do  sistema de defesa social  podem  ouvir  a  comunidade,  a  instituição

contribui para que tais organismos operem em função das aspirações da população.

Tendo em vista o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Consep VII  Ipatinga em

apoio aos órgãos de segurança social daquela localidade, consideramos meritória a
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iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.315/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Leonardo Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.337/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Cultural Toc na Lata do Ginásio, com sede

no Município de Tocantins.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  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 4.337/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Toc na Lata do Ginásio, com sede no Município de Tocantins.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

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

a  pessoa  jurídica  registrada  no  Conselhos  de  Assistência  Social,  que  tenha,  de

preferência,  o mesmo objetivo social  da entidade dissolvida;  e,  nos arts.  9º  e 23,
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parágrafo único, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.337/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.345/2013

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 Desportiva Grêmio Azul Futebol Clube, com sede

no Município de Ribeirão das Neves.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  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 4.345/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Desportiva  Grêmio  Azul  Futebol  Clube,  com  sede  no  Município  de

Ribeirão das Neves.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 66, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado
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a entidade congênere, legalmente constituída no Estado de Minas Gerais e declarada

de utilidade pública estadual; e, no art. 77, § 1º, que os seus diretores, conselheiros,

sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes

vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.345/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.347/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Romel  Anízio,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar  a

denominação de Dr. Tufi Nicolau Tahan ao hemonúcleo localizado no Município de

Ituiutaba.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 3/8/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  4.347/2013 tem por  escopo dar a denominação de Dr. Tufi

Nicolau Tahan ao hemonúcleo localizado no Município de Ituiutaba.

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
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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  ressaltar  que  foi  apensado  ao  projeto  em  análise  o  Ofício  nº

308/2013,  do  presidente  da  Fundação  Hemominas,  no  qual  se  manifesta

favoravelmente à pretensão de denominar com o nome do Dr. Tufi Niccolau Tahan a

nova sede do Hemonúcleo de Ituiutaba.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.347/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.348/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Artística e Assistencial Glenda Linhares - AGL -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  e  distribuída  às
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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 4.348/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Artística e Assistencial Glenda Linhares - AGL -, 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.  4º,  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, quando de

sua dissolução, ele será destinado a instituição municipal, estadual ou federal de fins

idênticos ou semelhantes aos da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.348/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

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

Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.359/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Residencial Visão, com sede no

Município de Lagoa Santa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2013  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 4.359/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  do  Bairro  Residencial  Visão,  com  sede  no  Município  de

Lagoa Santa.

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. 1º, § 1º, e no art.

7º,  inciso  III,  que  as  atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  44,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.359/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Duilio de Castro - Gustavo

Perrella - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.361/2013

Comissão de Segurança Pública

Relatório
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De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Segurança  Pública,  com  sede  no

Município de Caratinga.

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 4.361/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Segurança Pública, com sede no Município de Caratinga, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o desenvolvimento da região e a

melhoria das condições de vida de seus moradores.

Com esse propósito,  a instituição defende a preservação do meio ambiente e o

desenvolvimento sustentável; incentiva o voluntariado; apoia estudos, pesquisas e o

desenvolvimento  de tecnologias  alternativas,  divulgando conhecimentos técnicos e

científicos  relacionados  à  segurança pública  e  ao  bem-estar  social;  trabalha  pela

interação entre os organismos de defesa social e a comunidade; realiza campanhas

educativas e palestras; colabora com a melhoria da estrutura física da Polícia Militar e

a capacitação e o treinamento de seus integrantes.

Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Conselho  de Segurança

Pública  de  Caratinga em defesa da maior  segurança do município,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.361/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Leonardo Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.363/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
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utilidade pública a Associação Cultural Social Esportiva e Educacional do Bairro São

Bernardo e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/8/2013  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 4.363/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Cultural  Social  Esportiva  e  Educacional  do  Bairro  São  Bernardo  e

Adjacências, 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.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.363/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.372/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Hélio  Gomes, o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública a Associação de Kung Fu Black Monkey, com sede no Município de

Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  10/8/2013  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 4.372/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Kung  Fu  Black  Monkey,  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. 12, parágrafo

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

remuneradas;  e,  no  art.  28,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada como organização da sociedade

civil de interesse público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que

tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.372/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.383/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Aconchego  Fraterno  de  Tupaciguara  -

AAFT -, com sede no Município de Tupaciguara.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/8/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.383/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Aconchego Fraterno de Tupaciguara - AAFT -, com sede no Município de

Tupaciguara.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 23, § 1º, e 32,

§ 2º, que seus diretores e conselheiros não serão remunerados; e, no art. 38, 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
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Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.383/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

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

Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.385/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Centro Comunitário Integração UDR, com sede no Município de

Nanuque.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/8/2013  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 4.385/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário Integração UDR, com sede no Município de Nanuque.

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. 14, parágrafo

único, e 37, que os cargos de sua direção não serão remunerados; e, no art. 24, que,

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

congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste
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parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com o propósito

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

estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.385/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Integração do

Bairro UDR, com sede no Município de Nanuque.”.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem nº 392/2013, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei Complementar nº

64,  de  25  de  março  de  2002,  que  institui  o  Regime  Próprio  de  Previdência  e

Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências, e a Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, que institui a

Unidade  de  Gestão  Previdenciária  Integrada  -  Ugeprevi  -  do  Regime  Próprio  de

Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e do Regime Próprio

de Previdência dos Militares do Estado de Minas Gerais e o Conselho Estadual de

Previdência - Ceprev”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/3/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Em conformidade 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.
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Fundamentação

A proposição em análise pretende alterar dispositivos da Lei Complementar nº 64,

de 2002, e da Lei Complementar nº 100, de 2007, de forma a incluir no Conselho de

Administração e no Conselho Fiscal do Fundo de Previdência do Estado de Minas

Gerais e no Conselho Estadual de Previdência representante da Defensoria Pública

do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a Mensagem do Governador que encaminhou a proposta, a medida

decorre  da  necessidade  de  adequar  a  legislação  previdenciária  estadual  às

alterações promovidas pela Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que

reconheceu a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais como órgão autônomo.

Passemos, então, à análise da proposição.

Primeiramente,  cumpre ressaltar  que a Lei  Complementar  nº  64,  que instituiu  o

regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado,

dividiu, para efeitos previdenciários, os servidores em dois grupos distintos em função

da data de seu ingresso no serviço público estadual. No primeiro grupo, ficaram os

servidores admitidos até 31 de dezembro de 2001, e no segundo, os que ingressarem

após aquela data.

O primeiro grupo está vinculado ao Fundo Financeiro de Previdência -  Funfip -,

gerido pelo Tesouro do Estado, ao qual são encaminhadas suas contribuições e do

qual recebem seus benefícios. O segundo grupo é segurado do Fundo de Previdência

do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Funpemg  -,  que  tem  a  finalidade  de  formar,

progressivamente,  uma  reserva  financeira  visando  garantir  o  pagamento  dos

benefícios previdenciários.

As  alterações  veiculadas  pelos  arts.  1º  e  2º  da  proposição  em tela  pretendem

alterar  normas  relativas  à  estrutura  administrativa  superior  do  Funpemg,  com  a

modificação do número de integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal do

fundo, decorrente da inclusão de um representante da Defensoria Pública de Minas

Gerais. Nos termos dos arts. 61 e 62 da referida lei complementar, o Conselho de

Administração é o órgão de gerenciamento, normatização e deliberação superior do

Funpemg, e o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno do fundo.

As alterações constantes no art. 3º do projeto incidem sobre o dispositivo da Lei
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Complementar nº 100, de 2007, que trata da composição do Conselho Estadual de

Previdência - Ceprev. Nos termos do art. 2º da referida lei complementar, o Ceprev

tem  caráter  consultivo,  deliberativo  e  de  supervisão  dos  regimes  próprios  de

previdência  dos  servidores  públicos  e  dos  militares  do  Estado  de  Minas  Gerais,

competindo-lhe a gestão da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi.

Cumpre esclarecer que a instituição da Ugeprevi decorre do disposto no art. 40, §

20,  da  Constituição  da  República  de  1988,  ao  determinar  que  “fica  vedada  a

existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores

titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime

em  cada ente”.  Nesse diapasão,  prevê  o  art.  15,  I,  da  Orientação  Normativa  do

Ministério  da  Previdência  Social  nº  2,  de  2009,  que  os  regimes  próprios  de

previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão

administrados por entidade gestora única vinculada ao Poder Executivo, que “contará

com colegiado ou instância de decisão, no qual será garantida a representação dos

segurados,  cabendo-lhes  acompanhar  e  fiscalizar  sua  administração”.  No  Estado,

este colegiado é o Ceprev, que atualmente conta com 17 integrantes.

De acordo com as modificações pretendidas pela proposição, o defensor público-

geral  passará  a  compor  o  referido  conselho.  Além  disso,  o  projeto  promove  o

acréscimo de parágrafo no artigo que trata da composição do conselho, dispondo que

“cada membro do Ceprev terá um suplente para substituí-lo”.

Dessa forma, as medidas contidas no projeto tratam, basicamente, da composição

de  órgãos  integrantes  da  estrutura  do  Poder  Executivo  e,  por  conseguinte,  de

competências  a  eles  atribuídas.  Assim,  restam  atendidas  as  regras  de  iniciativa

contidas nas alíneas “e” e “f” do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado, que

dispõem  serem  de  iniciativa  privativa  do  governador  a  criação,  estruturação  e

extinção  de  secretaria  de  Estado,  órgão  autônomo  e  entidade  da  administração

indireta e a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia

Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos da administração pública, respeitada a

competência normativa da União. Ademais, a Carta Mineira, na alínea “c” do mesmo

dispositivo, fixa como matéria reservada ao chefe do Poder Executivo as leis que

disponham  sobre  o  regime  jurídico  único  dos  servidores  públicos,  inclusive
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provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e transferência de militar

para a inatividade.

Por fim, salientamos que a matéria se insere na competência legislativa estadual,

por  força  do  inciso  XII  do  art.  24  da  Constituição da República,  segundo  o  qual

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

matéria previdenciária.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 37/2013.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Leonídio Bouças, relator - André Quintão - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 273/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Paulo  Guedes,  o  Projeto  de  Lei  nº  273/2011,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.972/2006, dispõe sobre a indenização dos

familiares das vítimas da chacina de Felisburgo.

Publicada no  Diário do Legislativo em 19/2/2011,  a proposição foi  distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Direitos  Humanos  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame institui a obrigatoriedade de o Estado pagar a indenização de

R$ 200.000,00 a cada uma das cinco famílias das vítimas da chacina de Felisburgo,

ocorrida em 20/11/2004. Na ocasião, pistoleiros armados invadiram o acampamento

Terra  Prometida,  em  Felisburgo,  e  assassinaram  os  trabalhadores  rurais  Iraguiar

Ferreira da Silva, Miguel José dos Santos, Joaquim José dos Santos, Juvenal Jorge

da Silva e Francisco Ferreira do Nascimento.
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Segundo  o  projeto,  a  indenização  deve  ser  paga  se  requerida  pelo  cônjuge,

sucessor legal ou procurador legalmente constituído para esse fim, no prazo máximo

de  180  dias  contados  da  data  fixada  na  regulamentação  da  lei  que  institui  tal

benefício.

Ainda segundo a proposição, para fazer face às despesas decorrentes da aplicação

dessa lei o Estado deverá incluir dotação específica na Lei Orçamentária do exercício

subsequente ao da promulgação da lei indenizatória.

O  dever  de  indenizar  surge  sempre  que  se  faz  presente  o  chamado  nexo  de

causalidade, a explicitar a relação de causa e efeito entre a atuação do agente e a

ocorrência do ato lesivo. Nessa ordem de ideias, e volvendo a atenção para a chacina

de  Felisburgo,  não  há  como  estabelecer  um  vínculo  entre  a  ocorrência  daquela

tragédia e o proceder estatal. O ato lesivo sobreveio em razão da ação criminosa de

bandidos armados contra os acampantes. Assim sendo, seria despropositado imputar

ao Estado o dever de responder patrimonialmente pela ação criminosa de terceiros, o

que só se admite nos casos em que se identifica postura de negligência dos órgãos

de segurança pública. Ou nos casos em que os serviços de segurança funcionam

mal.  A  prevalecer  entendimento  diverso,  o  Estado  se  transformaria  em  garante

universal de todo ato delituoso.

Para além da ausência do nexo de causalidade a justificar a indenização estatal, há

de  se  enfatizar  que  a  lei  não  se  apresenta  como o  instrumento  adequado  para

proceder a esse tipo de reparação patrimonial. Seriam inúmeras as dificuldades de

ordem prática, o que afasta a utilização do processo de elaboração legislativa para tal

fim.  Como estimar  o  valor  a  ser  indenizado? Fixá-lo  a  partir  de  uma deliberação

política nos parecer totalmente inadequado. Ademais, a lei há de ter  um conteúdo

generalizante.  As  notas  conceituais  da  generalidade,  da  abstração  e  da

impessoalidade devem fazer-se presente no ato legal, de modo a afastar indesejáveis

casuísmos.  Nos  termos  preconizados  pelo  projeto,  teríamos,  ao  contrário,  um

provimento  normativo  específico,  concreto,  o  que  se  mostra  contrário  à  própria

natureza do ato legal.

É bem verdade que existem as chamadas leis de efeito concreto, como é o caso,

por exemplo, de uma lei que autoriza a doação de um terreno público para que lhe
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seja dada uma destinação específica, como a construção de um hospital. Mas mesmo

nesses casos, tem-se o interesse público a nortear a doação, de modo que o ato

legislativo produzido, ainda que destituído de generalidade e abstração, tem em mira

fundamentalmente  uma finalidade social,  o  que afasta  as  hipóteses  de  casuísmo

normativo.

Assim, uma eventual indenização patrimonial às famílias das vítimas deve resultar

de  um processo judicial,  no  âmbito,  pois,  do  Poder  Judiciário,  franqueando-se às

partes  envolvidas  todas  as  possibilidades  de  provarem  os  seus  direitos,  em  um

procedimento marcado pelo contraditório.  Portanto, não é na esfera legislativa -  e

mediante uma deliberação política - que se deve proceder a reparações de ordem

patrimonial decorrentes de atos criminosos. A instância própria é a Justiça, a qual

encontra-se devidamente aparelhada para arbitrar os valores que entender devidos.

Daí o comando constitucional  inscrito no art.  5º,  XXXV, segundo o qual  a lei  não

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Assim, considerando-se a ausência do nexo de causalidade, a inadequação da lei

como instrumento de reparação patrimonial, e a existência de uma instância decisória

própria  para  proceder  ao  estabelecimento  de  indenizações,  que  é  o  Judiciário,

entendemos que o projeto não tem como prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 273/2011.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André  Quintão  (voto

contrário) - Gustavo Perrella - Leonídio Bouças - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.166/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.166/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.800/2007,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade da instalação, nos hospitais da rede pública estadual, de pontos com

solução  antisséptica  e  placas  de  orientação  para  a  prevenção  de  infecções
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hospitalares.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 16/4/2011,  a  proposição foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

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

Fundamentação

A proposição em análise obriga os hospitais da rede pública do Estado a instalar,

em  suas  dependências,  pontos  com  solução  antisséptica  e  placas  de  orientação

sobre  a  importância  de  se  lavarem  as  mãos  sempre  que  for  necessário  manter

contato físico com um paciente.

Não obstante o fato de a competência para legislar sobre a proteção e defesa da

saúde ser concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal, tendo a União

competência para estabelecer normas gerais, e os estados e o Distrito Federal, para

suplementá-las, a assistência à saúde passou por significativas mudanças, sendo a

saúde reconhecida como uma questão de relevância pública e um direito dotado de

abrangência tal que ultrapassa o aspecto médico-assistencial. As referidas mudanças

foram consubstanciadas na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Orgânica

da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação

da  saúde  e  a  organização  e  o  funcionamento  dos  serviços  correspondentes,

enfatizando  o  estabelecimento  de  condições  que  assegurem  acesso  universal  e

igualitário às ações e aos serviços de saúde.

Em seu art. 15, a Lei Orgânica da Saúde define as atribuições comuns, a serem

exercidas  pela  União,  pelos  estados  e  pelos  municípios.  O art.  17,  por  sua vez,

estabelece a competência dos estados na gestão do SUS nos respectivos territórios,

enumerando as atribuições de formulação e execução de políticas públicas de saúde

e de coordenação, acompanhamento, apoio e controle das atividades nesse setor.

Segundo o inciso IX desse artigo, a identificação de estabelecimentos hospitalares de

referência  e  a  gestão  de  sistemas  públicos  de  alta  complexidade,  de  referência

estadual e regional, são atribuições previstas no âmbito estadual.



332
____________________________________________________________________________

Em consonância com o que prevê a Carta Federal e a Lei Orgânica da Saúde, foi

editada a Lei nº 13.317, de 24/9/1999, que contém o Código de Saúde do Estado de

Minas Gerais.  Conforme dispõe o seu art.  88, “os estabelecimentos de saúde que

prestam serviços em regime de internação manterão comissão e serviço de controle

de infecção hospitalar,  cuja implantação, composição e eventuais alterações serão

comunicadas à autoridade sanitária competente, municipal ou estadual”. O referido

dispositivo,  em  seus  §§ 1º  a  3º,  dispõe,  ainda,  sobre  a  definição de  controle  de

infecção hospitalar - que é entendido como um programa e um conjunto de ações

desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com vistas à redução da incidência e

da gravidade dessas infecções -, sobre a necessidade de notificação às autoridades

competentes da ocorrência de caso de infecção hospitalar e sobre a necessidade da

implementação  do  controle  de  infecções  nos  estabelecimentos  ambulatoriais  que

possam disseminá-las.

Em 30 de março de 1993, foi editada, no Estado de Minas Gerais, a Lei nº 11.053,

que estabelece a obrigatoriedade do desenvolvimento de programas de controle da

infecção hospitalar, antecipando-se à iniciativa do governo federal de editar norma

geral sobre a matéria.

Em janeiro  de  1997,  o  presidente  da  República  sancionou a  Lei  nº  9.431,  que

dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções

hospitalares nos hospitais do País. A referida norma, em seu art. 1º, caput, obriga os

hospitais a manterem Programa de Controle de Infeções Hospitalares - PCIH.

Diante do comando da lei  federal mencionada,  que adquire o caráter de norma

geral à luz do art. 24, II, da Carta Magna, entendemos que o projeto em tela invade a

esfera de abrangência dessa norma geral, que atribui aos próprios hospitais do País a

tarefa de desenvolver seus programas de controle de infecção hospitalar.

No âmbito do Estado, tais programas deverão orientar-se conforme as diretrizes

estabelecidas na lei estadual mencionada, na lei federal e nas portarias editadas pelo

Ministério da Saúde sobre a matéria.

Com esses objetivos, o Ministério da Saúde baixou a Portaria nº 2.616, de 12 de

maio  de  1998,  tendo  em  vista  que  as  infecções  hospitalares  constituem  risco

significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle envolvem
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medidas de qualificação da assistência hospitalar,  de vigilância sanitária  e outras,

tomadas no âmbito do Estado, dos municípios e de cada hospital.  Considerou-se,

também, que, no exercício da atividade fiscalizadora, os órgãos estaduais de saúde

deverão  observar,  entre  outros  requisitos  e  condições,  a  adoção,  pela  instituição

prestadora de serviços, de meios de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à

saúde dos agentes, clientes, pacientes e circunstantes, conforme dispõe o art.  2º,

inciso IV, do Decreto nº 77.052, de 19 de janeiro de 1976. Por último, levou-se em

consideração o fato de que os avanços técnico-científicos que propiciam a melhoria

da qualidade da assistência à saúde reduzem esforços, problemas, complicações e

recursos. O art. 1º da mencionada portaria expediu, na forma dos Anexos I a V, as

diretrizes e as normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares.

Os referidos anexos dispõem sobre o Programa de Controle de Infecção Hospitalar

- PCIH. O Anexo IV estabelece normas para a lavagem das mãos, definindo-a como

“a fricção manual  vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se

sabão detergente, seguida de enxágue abundante em água corrente”. De acordo com

a portaria, na decisão para a lavagem das mãos com uso de antisséptico, deve-se

considerar o tipo de contato, o grau de contaminação, as condições do paciente e o

procedimento a ser realizado. A lavagem das mãos é recomendada nos casos de

realização de procedimentos invasivos, prestação de cuidados a pacientes críticos e

contato direto com feridas ou dispositivos tais como cateteres e drenos. Devem ser

empregados recursos e medidas com o objetivo de incorporar a prática da lavagem

das mãos em todos os níveis de assistência hospitalar.

Já  o Anexo V,  sob o  título  Recomendações Gerais,  prevê que a  utilização dos

antissépticos, desinfetantes e esterilizantes deve seguir as determinações da Portaria

nº 15, de 23 de agosto de 1988, da Secretaria de Vigilância Sanitária - SVS - do

Ministério  da  Saúde.  Além  disso,  a  norma  determina  que  as  regras  de  limpeza,

desinfecção e esterilização são aquelas definidas pela publicação do Ministério da

Saúde intitulada  Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de

Saúde (2ª ed., 1994).

De acordo com o art. 6º da Portaria nº 2.616, o mencionado regulamento deve ser

adotado em todo o território  nacional  pelas  pessoas jurídicas e  físicas,  de  direito
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público e privado, envolvidas nas atividades hospitalares de assistência à saúde.

Vê-se, pois, que o uso deste ou daquele produto para desinfecção constitui matéria

de natureza técnica, sujeita às modificações impostas pelo avanço tecnológico, que

ocorre cada vez com mais rapidez e de maneira mais especializada. Dessa forma,

matérias como a do projeto em análise não se coadunam com a natureza genérica e

perene que caracteriza a lei em seu sentido estrito. É nessas situações que os atos

administrativos  regulamentadores  encontram  a  sua  verdadeira  e  única  aplicação.

Decretos e portarias, nesse caso, são os instrumentos próprios para disciplinar tais

questões.

Baixada  a  matéria  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  esta  se

manifestou  contrariamente  à  sua  aprovação,  por  meio  de  nota  técnica  da

Superintendência  de  Vigilância  Sanitária,  com  fulcro  na  Resolução  da  Diretoria

Colegiada  da  Anvisa  nº  42,  de  25  de  outubro  de  2010,  que  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade da disponibilização, pelos serviços de saúde do País, de preparação

alcoólica para fricção antisséptica das mãos e dá outras providências. Esta resolução

é mais abrangente, abordando a importância da higienização das mãos em todos os

serviços de saúde, e não, apenas em hospitais públicos e privados.

Assim,  em  face  da  farta  legislação  que  disciplina  a  matéria,  observa-se  que  a

proposição em estudo extrapola a seara das matérias próprias da lei, razão pela qual

apresentamos a seguinte conclusão, assinalando ainda que, na legislatura passada,

esta comissão, ao analisar o Projeto de Lei nº 493/2007, que tinha o mesmo propósito

da proposição em exame, concluiu por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.166/2011.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Leonídio Bouças - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.035/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei n° 2.035/2011 “estabelece

diretrizes para a implementação da Rede Mineira de Reabilitação Ortopédica e define

a área de sua atuação”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  11/6/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

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.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo estabelecer diretrizes para a formulação

da  política  de  implementação  da  Rede  Mineira  de  Reabilitação  Ortopédica.  Para

tanto, determina que a rede mineira integrará, nos termos da Política Estadual de

Saúde da Pessoa com Deficiência, a rede de atenção à pessoa com deficiência física

do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais - SUS-MG.

Na justificação do projeto, a autora afirma que a medida tem por finalidade gerar

condições  para  que,  principalmente,  os  portadores  de  deficiência  física  ou  de

doenças  potencialmente  incapacitantes  sejam  incluídos  na  sociedade  a  partir  do

desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades.

Não  obstante  pretenda  criar  diretrizes  para  a  formulação  da  política  de

implementação da rede mineira de reabilitação ortopédica,  a proposição analisada

contém, na verdade, programa de governo, uma vez que especifica atividades a ser

desempenhadas pelos órgãos do Poder Executivo que indica.

Em  algumas  situações  é  possível  a  conversão  em  política  de  determinado

programa ou a estipulação de diretrizes a serem observadas pelas políticas, mas, no

caso  em  análise,  tal  alternativa  é  inviável,  já  que  os  termos  da  proposição

estabelecem medidas concretas e não diretrizes gerais para observância do poder

público.

A Constituição  da  República,  em  seu  art.  2º,  estabelece  que  são  Poderes  do

Estado,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o  Executivo  e  o
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Judiciário. O constituinte determinou ainda as funções de cada um desses Poderes,

atribuindo-lhes  competências  típicas  e  atípicas.  Assim,  cada  Poder  possui  uma

função  predominante,  que  o  caracteriza  como  detentor  de  parcela  da  soberania

estatal, além de outras funções previstas no texto constitucional.

A elaboração e  a  execução de plano ou programa administrativo  são,  portanto,

atividades que integram o rol de competências do Executivo para realizar ações de

governo, prescindindo de previsão legal. A apresentação de projeto de lei tratando de

tema dessa natureza constitui, portanto, iniciativa inadequada, porque inócua, uma

vez que pretende obrigar o Poder Executivo a implementar uma ação que já está

entre aquelas de sua competência constitucional, tendo o Supremo Tribunal Federal,

inclusive,  se  manifestado  recentemente  nesse  sentido  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade n°2730:

“ADI  e  Instituição  de  Programa  de  Assistência.  Por  entender  usurpada  a

competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar  projeto de lei  que

disponha  sobre  criação,  estruturação  e  atribuições  de  órgãos  e  entidades  da

Administração Pública (CF, art.  61, § 1º,  II,  e c/c art.  84, VI,  a),  o  Tribunal julgou

parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador

do Estado de Santa Catarina para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º e

seus parágrafos, 7º, 8º, 9º, parágrafo único e seus incisos, da Lei 12.385/2002, da

referida  unidade  federativa,  que  institui  o  Programa  de  Assistência  às  Pessoas

Portadoras  da  Doença  Celíaca  e  adota  outras  providências.  Alguns  precedentes

citados: ADI 2654 MC/AL (DJU de 23.8.2002); ADI 2239 MC/SP (DJU de 15.12.2000);

ADI  2296  MC/RS  (DJU  de  23.2.2001).  ADI  2730/SC,  rel.  Min.  Cármen  Lúcia,

5.5.2010”.

Ademais, quando a implementação de programa de ação governamental demanda

recursos,  isso  deve,  necessariamente,  estar  previsto  na Lei  Orçamentária  Anual  -

LOA -,  de  iniciativa  do  Poder  Executivo.  Tratando-se  de  programa  de  duração

continuada, deve estar previsto também na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -,

por força do art. 165 da Constituição da República, e no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG -, por força do art. 154 da Constituição do Estado.

Entendendo-se  que  esses  programas  podem  ser  aperfeiçoados  para  melhor
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atender  aos  objetivos  da  proposição  ora  avaliada,  poderão  ser  apresentadas

emendas ao projeto de lei  de elaboração ou de revisão do PPAG quando de sua

tramitação nesta Casa. Parece-nos, no entanto, que a efetivação desses objetivos

depende, na verdade, da eficácia dos mencionados programas, o que deve ser objeto

de fiscalização desta Assembleia Legislativa.

É importante lembrar que, no  âmbito federal, o Ministério da Saúde, por meio da

Portaria n° 2.048, de 3 de setembro de 2009, que aprova o regulamento do SUS, no

art. 204 do seu anexo, estabelece que o “Projeto de Estruturação e Qualificação dos

Serviços Existentes de Ortopedia,  Traumatologia e Reabilitação Pós-Operatória no

Sistema  Único  de  Saúde  -  Projeto  Suporte  obedecerá  ao  disposto  neste

Regulamento. [...]  O objetivo do projeto é promover a estruturação de serviços de

traumato-ortopedia  e  de  reabilitação  pós-operatória,  por  meio  do  apoio  técnico  e

financeiro  às  Secretarias  Estaduais  e  às  Municipais  de  Saúde  na  implantação  e

implementação de serviços de ortopedia, traumatologia e reabilitação pós-operatória

de média e alta complexidade, prioritariamente nas regiões com baixa capacidade de

oferta e de produção nas referidas especialidades”.

Segundo  a  mesma portaria,  as  ações  necessárias  à  implementação  do projeto

mencionado deverão ser  desenvolvidas,  de  forma integrada  e  pactuada,  entre os

gestores do Sistema Único de Saúde - SUS. O art. 207, inciso I, do anexo determina

que  “caberá  ao  Ministério  da  Saúde,  representado  pelo  Instituto  Nacional  de

Traumatologia  e  Ortopedia  -  Into  -,  na  medida  das  disponibilidades  materiais  e

financeiro-orçamentária, a assessoria e execução do Projeto Suporte para apoiar a

organização da rede de atenção em traumato-ortopedia e a reabilitação de forma

hierarquizada,  contemplando  os  três  níveis  de  atenção,  e  fomentar  a  sua

estruturação,  de acordo com os princípios  do SUS”.  Às Secretarias de Estado de

Saúde estaduais e municipais compete apresentar à Secretaria de Atenção à Saúde

as  necessidades  quanto  à  estruturação  de  serviços  de  traumato-ortopedia  e

reabilitação  pós-operatória,  de  acordo  com  o  art.  204  do  regulamento  citado,

acompanhadas de parecer favorável da Comissão Intergestores Bipartite.

Por sua vez, a Lei Estadual n° 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe

sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência, em seu art.
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2°,  I  e  II,  prevê  como  objetivos  da  política  “o  amparo  à  pessoa  portadora  de

deficiência e a garantia de seus direitos básicos” e “a promoção de sua habilitação e

reabilitação,  aí  incluídas  a  habilitação  profissional  e  a  integração  ao  mercado  de

trabalho”. No art. 10, ainda prevê a competência do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência para “definir as diretrizes e prioridades

da política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência”.

A Lei Estadual n° 8.193, de 13 de maio de 1982, no art. 2°, determina que a política

de apoio e assistência à pessoa deficiente compreende: a prevenção de deficiência; a

assistência médica; a assistência psicológica; a reabilitação profissional.

Desse  modo,  em  que  pese  à  louvável  intenção  da  autora,  verificamos  que  a

proposta, além de afrontar o princípio constitucional da separação dos Poderes, já

encontra amparo na legislação vigente, o que inviabiliza sua tramitação nesta Casa

Legislativa.

Conclusão

Em  vista  das  razões  apresentadas,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.035/2011.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Leonídio Bouças -  Dalmo Ribeiro Silva -

André Quintão - Gustavo Perrella - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.185/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre

alienação de abrigos de veículos”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 25/5/2012,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe agora a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

A relatoria apresentou requerimento, na reunião de 10/7/2012, solicitando fosse a

proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Regional e Política Urbana - Sedru - para que se manifestasse sobre ela. A resposta a

essa diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo proibir que os abrigos para veículos de

apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas sejam alienados ou alugados a

pessoas  estranhas  ao  condomínio,  salvo  autorização  expressa  na  convenção  de

condomínio. Na justificação do projeto de lei, o autor afirma que a proposição tem

como referência a Lei  Federal  n°  12.607,  de 4/4/2012,  e que o objetivo maior da

medida é a segurança.

Em linhas gerais,  a proposição cria  restrição ao direito  de  propriedade privada,

conteúdo  este  inserido  no  âmbito  do  direito  civil,  já  que  este  regula  as  relações

privadas, sejam elas de natureza patrimonial ou pessoal.

No  que  se  refere  à  competência  para  legislar,  é  importante  lembrar  que  a

Constituição Federal estabeleceu no art. 22, I, a competência privativa da União para

legislar sobre direito civil. Sobre o assunto o Supremo Tribunal Federal - STF - já se

pronunciou  exaustivamente,  conforme  se  verifica  nas  Ações  Diretas  de

Inconstitucionalidade n°s 1.472/DF e 1.918/ES:

“Norma que, dispondo sobre o direito de propriedade, regula matéria de direito civil,

caracterizando evidente invasão de competência legislativa  da União.  Precedente.

Ação  julgada  procedente,  para  declarar  a  inconstitucionalidade  da  expressão

'privadas ou', contida no art. 1° da lei distrital sob enfoque”.

“Plausibilidade  do  fundamento  da  inconstitucionalidade,  no  caso,  não  apenas

material, mas também formal, do dispositivo impugnado, por importar restrição que

não configura limitação administrativa, da espécie que sujeita o proprietário urbano à

observância  de  posturas  municipais  ditadas  por  razões  de  interesse  público,  de

natureza urbanística,  sanitária  ou de  segurança,  mas,  ao  revés,  grave afronta  ao

exercício  normal  e  ordinário  do  direito  de  propriedade,  assegurado  no dispositivo

indicado  da  Constituição,  com  flagrante  invasão  de  campo  legislativo  próprio  do

direito civil, de competência privativa da União (art. 22, I). Cautelar deferida para o fim

de suspender a vigência da expressão 'privadas' contida no dispositivo sob enfoque.”

A União, no uso de sua atribuição, editou a Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro
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de  2002  (Código  Civil),  que,  no  §  1°  do  art.  1.331,  possibilitava  que  as  partes

suscetíveis  de utilização independente,  tais como apartamentos,  escritórios,  salas,

lojas, sobrelojas ou abrigos para veículos, com as respectivas frações ideais no solo e

nas outras partes comuns, pudessem ser alienadas e gravadas livremente por seus

proprietários.

A Lei Federal n° 12.607, de 4 de abril de 2012, alterando o Código Civil, deu nova

redação ao mencionado dispositivo:

“§ 1° - As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos,

escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas

outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e

gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não

poderão  ser  alienados  ou  alugados  a  pessoas  estranhas  ao  condomínio,  salvo

autorização expressa na convenção de condomínio”.

Observa-se, portanto, que o conteúdo da proposição é idêntico ao da nova redação

do  §  1°  do  art.  1.331  do  Código  Civil.  Assim,  levando-se  em  consideração  a

competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre  direito  civil  e  a  ausência  de

inovação,  sendo  esta  um  dos  requisitos  para  a  edição  ou  alteração  de  lei,

entendemos que existem óbices de natureza constitucional e legal à tramitação do

projeto nesta Casa Legislativa, em que pese o nobre intuito do parlamentar.

Por último, informamos que a resposta à consulta encaminhada à Sedru foi dada

pela  Advocacia-Geral  do  Estado -  AGE -,  já  que essa secretaria  entendeu que o

conteúdo da proposição não estaria no âmbito de sua competência. A AGE, então,

elaborou nota técnica opinando pela inconstitucionalidade da proposição, já que a

matéria seria de competência privativa da União.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.185/2012.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

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

Leonídio Bouças - André Quintão - Gustavo Perrella.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.056/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 4.056/2013 “institui

a Gratificação por Apreensão de Arma de Fogo no Estado e dá outras providências”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 10/5/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo instituir o pagamento de gratificação em

razão da apreensão,  no  território  do  Estado,  de  arma de fogo sem registro,  sem

autorização  ou  em  desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar.  Tal

gratificação  seria  concedida  em  favor  do  policial  militar,  do  policial  civil  ou  do

bombeiro militar que efetuasse a referida apreensão, na forma em que especifica.

A mencionada  gratificação  tem  natureza  eventual  e  não  seria  incorporada  ao

vencimento,  soldo  ou  subsídio  nem  aos  proventos  de  aposentadoria,  reforma  ou

pensão.  O  pagamento  seria  feito  pela  corporação,  órgão  ou  entidade  a  que

pertencesse o policial militar ou civil ou bombeiro militar, na forma de regulamento.

Na justificação do projeto, o autor afirma que a medida consolida o conceito de

segurança pública inteligente e integrada; que ela estimula os policiais militares  e

civis  e  os  bombeiros  militares;  e  que  o  custo  do  benefício  é  insignificante,  se

comparado  com  os  gastos  públicos  com  assistência  a  feridos  e  outras  despesas

médicas.

Contudo,  em  que  pese  o  nobre  intuito  do  parlamentar,  a  proposição  não  pode

prosperar, pelos motivos que passaremos a expor.

No âmbito federal, devemos lembrar que a Constituição, em seu art. 61, § 1°, II, “c”

e “f”, estabeleceu a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para os projetos

de lei que tratem de matérias relativas ao regime jurídico dos servidores públicos e
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dos  militares,  o  que  foi  seguido  fielmente  pela  Constituição  do  Estado.  Tal

entendimento, inclusive, é pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF -,

que em inúmeras oportunidades já se manifestou sobre o assunto:

“À  luz  do  princípio  da  simetria,  são  de  iniciativa  privativa  do  chefe  do  Poder

Executivo estadual as leis que disciplinem o regime jurídico dos militares (art. 61, § 1º,

II, f, da CF/1988)”. (ADI 2.966, julgamento em 6/4/2005.)

“O  Pleno  desta  Corte  pacificou  jurisprudência  no  sentido  de  que  os  Estados-

membros  devem  obediência  às  regras  de  iniciativa  legislativa  reservada,  fixadas

constitucionalmente.  2.  A gestão da segurança pública,  como parte  integrante  da

Administração Pública, é atribuição privativa do Governador de Estado. 3. O artigo 1º

da Lei n. 3.687/02 do Estado do Rio de Janeiro possuir caráter informativo. 4. Pedido

de declaração de inconstitucionalidade acolhido em parte.” (ADI 2.819, julgamento em

6/4/2005.)

“1.  A Constituição do Brasil,  ao conferir  aos Estados-membros a capacidade de

auto-organização  e  de  autogoverno  (artigo  25,  caput),  impõe  a  obrigatória

observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo,

de modo que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias

reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 2. Pedido de declaração de

inconstitucionalidade julgado procedente.” (ADI 1.124, julgamento em 2/3/2005.)

A Constituição Federal, ainda, em seu art. 42, § 1°, determinou expressamente a

aplicação dos arts. 14, § 8°; 40, § 9°, e 142, §§ 2° e 3°, aos membros das polícias

militares  e  corpos  de  bombeiros  militares  dos  estados.  No  art.  142,  §  3°,  X,

estabelece que “a lei  disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de

idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade,

os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais

dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas

cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

Verifica-se, portanto, que a Constituição Federal foi clara e taxativa ao estabelecer a

iniciativa reservada do governador do Estado para as matérias relativas ao regime

jurídico dos servidores públicos civis, categoria que abrange os policiais civis, e dos

policiais e bombeiros militares.
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Sobre o conceito de regime jurídico, o Supremo Tribunal Federal - STF - afirmou

que “a locução constitucional 'regime jurídico dos servidores públicos' corresponde ao

conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias

ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes”. (ADI 2.687, julgamento

em 3/12/2003.) Como a remuneração é um dos aspectos concernentes ao regime

jurídico dos servidores, projeto de lei de iniciativa parlamentar que pretenda alterar a

forma  de  composição  de  remuneração,  mesmo  que  em  benefício  do  servidor,  é

inconstitucional.

Além de violar a regra de iniciativa, a medida pretendida cria despesa para o Poder

Executivo, o que também é vedado pela Constituição Federal, no art. 63, I, que foi

reproduzido pela Constituição Mineira. O STF também se manifestou sobre o tema:

“Compete  privativamente  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a  iniciativa  de  leis  que

disponham sobre as matérias  previstas no art.  61,  § 1º,  inc. II,  alíneas a e c,  da

Constituição  da  República,  sendo  vedado  o  aumento  das  despesas  previstas

mediante emendas parlamentares (art. 63, inc. I, da Constituição da República). 2. A

atribuição da remuneração do cargo de defensor público aos ocupantes das funções

de assistente jurídico de estabelecimento penitenciário é inconstitucional, por resultar

em aumento de despesa, sem a prévia dotação orçamentária, e por não prescindir da

elaboração de lei  específica.  3.  A sanção do Governador do Estado à proposição

legislativa  não  afasta  o  vício  de  inconstitucionalidade  formal.  4.  A  investidura

permanente na função pública de assistente penitenciário,  por parte de servidores

que já exercem cargos ou funções no Poder Executivo mineiro, afronta os arts. 5º,

caput,  e  37,  inc.  I  e  II,  da  Constituição  da  República.  5.  Ação  direta  de

inconstitucionalidade  julgada  procedente”.  (ADI  2.113/MG,  relatora  Min.  Cármen

Lúcia, julgamento em 4/3/2009.)

Também não se pode esquecer que qualquer medida que importe em aumento de

despesa deve observar o que determina a Lei Complementar Federal n° 101, de 2000

(Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), segundo a qual “a criação, a expansão ou o

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deve ser

acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deva  entrar  em  vigor  e  nos  dois  subsequentes”.  Determina  ainda  que  se  faz
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necessária a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação

orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o

plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei n° 4.056/2013.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Leonídio  Bouças  -

Duilio de Castro - André Quintão - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.062/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, a proposição em epígrafe reconhece o

Município de Jequitibá como a capital mineira do folclore.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  16/5/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura 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 dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise reconhece o Município  de Jequitibá como a capital

mineira do folclore.

Segundo a mensagem encaminhada pelo autor  da proposição,  no  Município  de

Jequitibá é realizado anualmente o tradicional festival do folclore. As manifestações

culturais  são  diversificadas,  com  apresentações  de  dança,  música  e  canto,  que

expressam enorme riqueza cultural. Ainda segundo o autor, no referido município há a

maior diversidade de grupos e manifestações folclóricas do Estado.

O mérito da atribuição do título a que se refere o texto do projeto de lei, ou seja,

afirmar  que  esse  entre  os  demais  municípios  mineiros  é  a  “Capital  Mineira  do

Folclore”  compete à Comissão de Cultura e,  em última análise,  ao plenário desta
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casa.

Quanto  à  iniciativa  parlamentar  para  dar  partida  ao  processo  legislativo,  não

vislumbramos óbice jurídico, uma vez que o art. 66 da Constituição do Estado não

impõe nenhuma restrição a tal procedimento.

No  que  diz  respeito  à  competência  para  legislar  sobre  o  tema,  cumpre-nos

esclarecer  que  o  princípio  fundamental  a  orientar  o  constituinte  na  divisão  de

competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo

ele,  competem  à  União  as  matérias  de  predominante  interesse  nacional  e  aos

estados  as  de  predominante  interesse  regional,  restando  aos  Municípios  as  de

predominante interesse local. E, sob esse aspecto, sobressai o interesse regional na

matéria versada da proposição em análise. Ademais, segundo dispõe o § 1º do art. 25

da Carta mineira, “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam

vedadas por esta Constituição”.

Por fim, cumpre registrar que o inciso VII do art. 24 da Constituição da República

estabelece como competência  legislativa  concorrente  entre  a  União  e  os estados

federados matérias relacionadas à cultura.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.062/2013.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - André Quintão - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.283/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 4.283/2013 torna

obrigatória  a  exibição,  nas  salas  de  cinemas  do Estado,  antes  do  início  de  cada

sessão,  de  esclarecimentos,  em  forma  de  campanha  publicitária,  sobre  as

consequências do uso de drogas ilícitas.

Publicada no  Diário do Legislativo em 11/7/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e
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Outras Drogas, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Compete a esta Comissão pronunciar-se acerca da juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade  do  projeto,  conforme  o  disposto  no  art.  102,  III,  “a”,  do  diploma

procedimental.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva tornar obrigatória a exibição, nas salas de cinema do

Estado, antes do início de cada sessão, de esclarecimentos, em forma de campanha

publicitária,  sobre  as  consequências  maléficas  do  uso  de  drogas  ilícitas  para  o

organismo humano e os efeitos negativos desse uso para toda a sociedade.

Não obstante seja louvável a preocupação que move o autor da proposição, esta

não tem como prosperar, uma vez que a medida legislativa que preconiza já se acha

inserida no ordenamento jurídico, de modo que faltaria ao projeto a nota de inovação

no sistema normativo, um dos atributos essenciais de um ato legislativo.

De fato, o art. 1º -A da Lei nº 11.544, de 1994, dispõe o seguinte:

“Art. 1º A - O Estado produzirá e distribuirá filme educativo sobre as consequências

do uso indevido de drogas.

§ 1º - O filme a que se refere o 'caput' será exibido nas salas de cinema no início de

cada sessão.

§ 2º - A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator ao pagamento de

multa, que terá seu valor fixado entre 100 (cem) e 1.000 (mil) Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais - Ufemgs -, na forma de regulamento específico.

§ 3º - Da aplicação da pena de multa caberá recurso à autoridade competente, no

prazo de cinco dias, com efeito suspensivo.”

Ressalte-se que a referida lei foi editada com vistas a conferir densidade normativa

ao § 3º  do art.  222 da Constituição do Estado,  segundo o qual  “a prevenção da

dependência  de  drogas  e  afins  é  dever  do  Estado,  que  prestará  atendimento

especializado à criança e ao adolescente dependentes, desenvolvendo ações que

auxiliem sua integração na comunidade, na forma da lei”.

Cite-se ainda o Decreto nº 44.360, de 2006, que institui a política estadual sobre

drogas, cria o sistema estadual antidrogas e dá outras providências.

Ainda no plano estadual, merece destaque a Lei nº 16.276, de 2006, que dispõe
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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.

Já na esfera federal, há a Lei nº 11.343, de 2006, que institui o sistema nacional de

políticas públicas sobre drogas - Sisnad, bem como a Resolução nº 3 do Conselho

Nacional de Drogas, que aprova a política nacional sobre drogas.

À  luz  das  considerações  expendidas,  resulta  claro  que  há  todo  um  arcabouço

normativo,  tanto de ordem constitucional  quanto  infraconstitucional,  quer  no plano

federal quanto estadual, atinente ao combate e à prevenção contra drogas. No que

tange  especificamente  à  medida  proposta  pelo  projeto  em  tela,  já  há,  como dito

anteriormente, norma desse teor em vigor, consignada no art. 1º - A da Lei nº 11.544,

de 1994.

Portanto,  falta  à  norma  preconizada  pelo  projeto  a  nota  de  inovação  no

ordenamento  jurídico,  razão  pela  qual  é  forçoso  reconhecer  o  seu  caráter  de

antijuridicidade.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.283/2013.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão - Gustavo Perrella - Leonídio Bouças.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 5/9/2013

Presidência do Deputado Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem a deputada e os deputados:

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlos Henrique -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Hélio Gomes -

Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Luiz Henrique -

Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Rogério  Correia  -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  presidente  (deputado  Sargento  Rodrigues)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A presidência deixa

de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a

extraordinária de terça-feira, dia 10, 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 de 10/9/2013).

ATA DA 34ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/9/2013

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  Sebastião  Costa  -  Entrega  de  Placa  -  Palavras  do  Deputado  Federal

Bonifácio  de  Andrada  -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -

Encerramento - Ordem do dia.



350
____________________________________________________________________________

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Dinis Pinheiro - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses.

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  Tiago  Ulisses,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

A locutora - Destina-se esta reunião a comemorar os 250 anos de nascimento do

patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva.

Composição da Mesa

A locutora - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. deputado federal

Bonifácio de Andrada, representando a família do Patriarca da Independência, José

Bonifácio  de  Andrada  e  Silva;  desembargador  José  Tarcízio  de  Almeida  Melo,

presidente  em exercício  do Tribunal  de  Justiça;  José Alves  Viana,  conselheiro do

Tribunal de Contas; Toninho Andrada, prefeito municipal de Barbacena e presidente

da  Associação  Mineira  de  Municípios;  Pimenta  da  Veiga,  presidente  do  Instituto

Teotônio  Vilela  de  Minas  Gerais;  e  deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Sebastião

Costa, este autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

A locutora - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. desembargador

Nelson Missias de Morais, do Tribunal de Justiça; desembargador Reinaldo Ximenes,

do Tribunal de Justiça; desembargador José Antonino Baía Borges, vice-presidente

do  Tribunal  de  Justiça;  desembargador  Doorgal  Borges  de  Andrada,  ouvidor  do

Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais;  Martim  Francisco  Borges  de  Andrada,

subsecretário de Articulação Política da Secretaria de Estado de Governo; deputado

federal Weliton Prado, Srs. Vítor Peixoto, desembargador do Tribunal de Justiça e
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Antônio Carlos Doorgal de Andrada, secretário municipal da Prefeitura de Barbacena;

deputado federal Fábio Ramalho; e vereador Pablito, da Câmara Municipal de Belo

Horizonte.

Gostaríamos  de  registrar  também  mensagem  do  governador  Antonio  Augusto

Anastasia,  por  meio  da  qual  cumprimenta  o  presidente  pela  justa  homenagem

prestada ao patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva.

Execução do Hino Nacional

A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo  3º-sgt.  Lima,  trompetista,  e  pelo  3º-sgt.  Lázaro,  guitarrista,  membros  do

Bombeiro Instrumental Orquestra Show -Bios.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Sebastião Costa

Exmos.  Srs.  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  Minas  Gerais;  deputado  federal  Bonifácio  Andrada,  neste  ato

representando a família do Patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e

Silva;  desembargador  José  Tarcízio  de  Almeida  Melo,  presidente  do  Tribunal  de

Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  em  exercício;  Doutor  Viana,  conselheiro  do

Tribunal  de  Contas;  Toninho  Andrada,  presidente  da  Associação  Mineira  de

Municípios  e  prefeito  de  Barbacena;  Pimenta  da  Veiga,  presidente  do  Instituto

Teotônio Vilela; e deputado Lafayette de Andrada.

Antes  de  iniciar  o  discurso  elaborado  para  esta  solenidade,  quero  fazer  dois

esclarecimentos.  O  primeiro  é  que  o  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem ficou pronto às 19h30min e, quando eram 20h20min do mesmo dia, já

havia mais de 40 assinaturas. As pessoas o procuravam para assinar,  valorizando

sobremaneira e merecidamente a história da tradicional família brasileira. Nessa fase,

um fato chamou-me a atenção: enquanto eu colhia as assinaturas, o deputado Dinis

Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  mandou  perguntar-me  do  que  se

tratava. Quando lhe disse o que era, ele me pediu que lhe levasse o requerimento,

pois queria subscrevê-lo também, e assim foi feito.

Outro  esclarecimento  julgo  oportuno:  quando  procurei  o  deputado  Lafayette  de

Andrada para lhe pedir que assinasse, e ele tomou conhecimento da minha iniciativa,



352
____________________________________________________________________________

disse que assinaria depois de muitos o terem feito,  para não influenciar ninguém.

Esse é um cuidado necessário que o homem público deve ter.

Senhoras e senhores, chegando à fase do discurso elaborado para esta solenidade,

passo a lê-lo com o cuidado necessário para o momento. (- Lê:)

Senhoras e senhores, “gosto às vezes de contradizer, não por querer governar a

opinião alheia, nem por gosto, mas pela abundância e vivacidade de minhas ideias, e

por este amor da liberdade, que é inato em mim, e pela aversão profunda contra tudo

o que tem laivos de baixeza e servidão”.

Esse  é  o  parágrafo  inicial  com  que  o  bacharel  em  filosofia  e  em  direito  pela

Universidade de Coimbra, e engenheiro de minas pela Escola de Minas de Freiburg,

na  Alemanha,  começa  seus  apontamentos  sobre  o  que  ele  mesmo  chamou  de

Reflexões sobre o meu caráter.

De  fato,  José  Bonifácio  de  Andrada  e  Silva,  cujos  250  anos  de  nascimento

rememoramos nesta sessão cívica, foi um viveiro de ideias e um pilar na defesa das

liberdades individuais.

Ao se apresentar como alguém que carrega “aversão profunda contra tudo o que

tem laivos  de  baixeza  e  servidão”,  nosso homenageado se  fez  maior  entre  seus

conterrâneos e legou aos pósteros exemplar código de conduta. Fez de sua história o

testemunho vivo dessa afirmativa e deixou para a política brasileira um tratado sobre

o  papel  do  parlamentar  na  formação da  Nação e  na  condução  dos  assuntos  de

estado.

Tudo nele ou por ele produzido, até mesmo as incontáveis iras que provocou em

seus adversários - e que o diga o padre Diogo Antônio Feijó - foi gestado sob o pálio

da liberdade.

Para nosso Patriarca da Independência, o ato de ser livre era, antes de tudo, a

capacidade de o homem não produzir  vilania e ser acérrimo inimigo da servidão.

Prova  disso,  dessa  absurda  coerência  de  sua  vida  com  o  discurso  político  que

defendia é que, mesmo que por caminhos tortuosos, teve reconhecida sua práxis.

Recebeu, diretamente do imperador D. Pedro I, a indicação para ser o tutor de seu

filho, D. Pedro II, que assumiria o trono aos 5 anos de idade.

Sua história pessoal de vida e suas ações públicas foram as melhores conselheiras
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para D. Pedro I, que, mesmo com as relações pessoais cortadas com seu ex-ministro,

soube reconhecer que seu filho estaria em mãos seguras e no caminho do bem sob a

firme orientação de José Bonifácio.

Permito-me apontar  que o culto  à  memória  do  Patriarca  da  Independência  e  a

homenagem desta Casa à sua história sejam centradas na figura exponencial de um

grande legislador.

Esse conceito - de abominar a servidão - o forçou a que produzisse uma frase que

transcendeu a seu tempo e ainda hoje é tão atual: “Leve o diabo aos que têm os

joelhos dobradiços e a boca risonha”.

Essa característica de sua personalidade é a razão central para que esta Casa de

leis  reverencie  sua  memória  e  faça,  em  reunião  solene,  a  homenagem  do  povo

mineiro à vida do cidadão que, passados 250 anos de seu nascimento, deixou raízes

profundas  na  formação  política  do  homem  público  brasileiro.  Afinal  de  contas,  o

parlamentar que não abomina a servidão não é digno de ser chamado de legislador.

Permito-me  ainda,  por  dever  de  justiça,  reconhecer  que  há  um  mágico

encantamento na vida dos Andrada e Silva. Refiro-me ao fato, que ressalto nesta

hora, de que o espírito de serviço à causa pública daquele patriota foi repassado a

seus  descendentes  de  maneira  tal  que  produziu  um  dos  maiores  fenômenos  de

sobrevivência  política  de  uma família.  E  aqui  mesmo,  em Minas  Gerais,  só  para

mencionar os que se encontram no cumprimento de mandato eletivo, encontramos

seu tetraneto, deputado federal Bonifácio José Tamm de Andrada, com assento na

Câmara  dos  Deputados;  e  seus  pentanetos,  deputado  Lafayette  Luiz  Doorgal  de

Andrada, líder do Bloco Transparência e Resultado nesta Assembleia Legislativa, e

seu irmão, Antônio Carlos Doorgal de Andrada, prefeito de Barbacena.

Recorro-me, neste momento, ao Prof. Dr. Omar Ribeiro Thomaz, que, inspirado no

texto sobre o pensamento de José Bonifácio de Andrada e Silva, assim se exprimiu:

“Não  podemos  esquecer  que  José  Bonifácio  tem  como base  a  ideia  de  império

português para  pensar  a realidade brasileira.  Foi  a  crise política  e  econômica do

império luso-brasileiro e a consequente ruptura dos laços políticos com Portugal que

o fizeram refletir sobre a nação brasileira”. A partir dessa constatação, o Prof. Omar

Thomaz revela o cerne do pensamento de José Bonifácio: “A possibilidade de pensar
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o homem e o humano é uma perspectiva universal e civilizatória que se escapa das

restritas órbitas que a igreja havia imposto à cristandade até então. Este olhar sobre o

Brasil redunda, no caso de José Bonifácio, na viabilidade de pensar uma nação em

território-colônia  de  Portugal”.  Inovador  esse  pensamento;  inovador  e

excepcionalmente revolucionário para a época.

José  Bonifácio  pensou  grande.  Ousou  desbravar  caminhos  que,  vedados  aos

míseros mortais,  descortinaram-se a partir  de sua ousadia; afinal  de contas como

pensar - e mais absurdo ainda, como falar - em nação “quando as possibilidades de

sua existência eram incertas? Como pensá-la, partindo de um imenso território em

grande parte desconhecido e pouco povoado? Em que medida era possível pensar

em  projetos  diante  de  uma  população  heterogênea  racialmente  e,  na  sua

esmagadora maioria, fora da órbita de qualquer noção de justiça?”José Bonifácio não

só pensou como também expôs sua ideia de forma absolutamente original: refletiu,

em pleno século XIX, sobre os índios e o instituto da escravidão. E acrescentou que a

sua reflexão seria o papel do poder público frente a esses assuntos.

As suas ideias foram expostas na Assembleia-Geral Constituinte, instalada em maio

de 1823, por convocação do imperador, quando, em 16 de julho do mesmo ano, José

Bonifácio a ela retornou, eleito que fora, uma vez que renunciara ao ministério por

desavença  com  D.  Pedro  I,  que  o  havia  nomeado  com  plenos  poderes.  A sua

desavença com D. Pedro I irá render-lhe a oportunidade de mostrar, cada vez mais, a

sua altivez. Preferiu sair do ministério e entregar o poder a cooptar com as intrigas

palacianas  que  os  áulicos  do  imperador  cada  vez  mais  urdiam  em  defesa  de

interesses subalternos. Na prática, confirmava ele a tese do “leve o diabo aos que

têm os joelhos dobradiços e a boca risonha”.

Na Assembleia Constituinte apresentou dois projetos. O primeiro, que chamou de

Apontamentos  para  a  Civilização  dos  Índios  Bravios  do  Império  do  Brasil,  é  um

programa de integração dos índios. Lançou 44 metas que o Brasil deveria implantar

para permitir aos índios uma convivência pacífica, calcada sob os fundamentos de

que eles  deveriam gozar  dos privilégios  da  raça branca.  Deveriam banir  a antiga

barbárie  dos  costumes,  e  o  Estado  deveria  dar  a  cada  família  indígena  a  terra

necessária para o sustento próprio,  estabelecendo-se a abertura do comércio das



355
____________________________________________________________________________

aldeias e dos povos indígenas com a sociedade brasileira. A minudência do seu plano

só  chama  menos  a  atenção  do  que  a  sua  presente  atualidade;  atualidade  que

causaria inveja a  vários tratados sobre a matéria que hoje pululam na defesa da

causa indígena e que, se tivessem sido implantados, nossos índios viveriam hoje em

situação de plena cidadania. O segundo projeto o alçou à constelação dos grandes

legisladores.  A  Representação  à  Assembleia-Geral  Constituinte  e  Legislativa  do

Império do Brasil sobre a Escravatura abriu os olhos de todo o mundo civilizado para

a ex-colônia portuguesa de além-mar e concedeu a seu autor assento privilegiado na

mesa de discussão dos assuntos candentes do  Iluminismo.  Mais  até:  mostrou ao

mundo que o Brasil,  aquele império nascido sob o ímpeto de um regente relapso,

tinha representação  política  à  altura  daqueles  que brilhavam nos  parlamentos  do

Velho e do Novo Mundo. Seu trabalho garantiu ao Brasil essa representação. O Brasil

passou a ter voz. Essa voz tinha um nome: José Bonifácio de Andrada e Silva.

Com esse projeto, José Bonifácio teve a ousadia de propor o fim do tráfico negreiro

e  a  emancipação gradual  dos  escravos.  Não  bastassem  tantas  ousadias,  propôs

ainda a criação de um fundo público para financiar a libertação de escravos. Seu

projeto foi publicado e recebeu merecidos elogios dos parlamentos em quase todo o

mundo dito civilizado à época. Defendia suas ideias à luz do moderno Iluminismo, de

cujas águas sorvera quando de seu ingresso na Academia das Ciências e Letras de

Lisboa e, posteriormente, sob a influência do pensamento de Pombal. E alicerçou sua

representação em dois fundamentos basilares: a civilização e as possibilidades de

constituição de um estado-nação no Brasil, porque entendia que escravos e índios

eram fundamentais para a formação da unidade nacional.

Entendia também que ao Estado cabia a responsabilidade de financiar a libertação

dos  escravos,  que,  soltos  nos  campos,  libertos  nas  minas  e  livres  nas  cidades,

provocariam uma quebradeira sem fim dos senhores do império nascente e, ao final,

provocariam  a  derrocada  econômica,  política  e  social  da  nação  que  surgia,  da

monarquia que agonizava e de um estado que não sobreviveria ao novo status quo

sem a nódoa da escravidão humana no País.

Não  viveu  o  suficiente  para  poder  comprovar  o  quanto  de  acerto  suas  teses

continham  e  quão  premonitórias  foram.  Essa  sua  visão  e  seu  tirocínio  foram
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devidamente comprovados mais de 100 anos depois, em meados do século XX, pelo

professor  Luiz  Felipe  de  Alencastro,  ao  concluir  que  a  escravidão  garantira  não

apenas  a  nossa  formação  enquanto  colônia  de  Portugal,  mas  a  própria  unidade

nacional que sobreveio à independência política.

Nossa missão, neste momento, será de observar a memória de um sonhador que

acreditou na imensa capacidade do homem em construir  sua história,  traçar  seus

caminhos e transformar a nação em pátria. Acredito que só conseguiremos cumprir

nossa tarefa quando pudermos penetrar no âmago da reflexão que José Bonifácio

nos legou, a partir do reconhecimento do quanto seus projetos fazem sentido ainda

nos  dias  atuais.  Tenhamos  coragem  de  mudar  nossa  realidade.  Cabe-nos,  com

coragem, que é exigida do homem público, conclamar o povo mineiro para que, pelo

voto, promova mudanças, excluindo quem tem joelhos dobradiços e a boca risonha

frente às benesses do poder central do País e permaneça com os olhos fechados

para os reais problemas do Brasil. Nas próximas eleições possamos, com altivez, na

reescrita da história política do País e com os olhos fixos no futuro, proclamar: vivam

os ideais de José Bonifácio Andrada e Silva. Muito obrigado.

Entrega de Placa

A locutora - O deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, fará a

entrega ao deputado federal Bonifácio de Andrada, neste ato representando a família

do patriarca da Independência José Bonifácio de Andrada e Silva, de placa alusiva a

esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Precursor do

abolicionismo, batalhador ardoroso pela independência do Brasil e pela implantação

da  monarquia  constitucional  no  País,  José  Bonifácio  de  Andrada  e  Silva  teve  o

importante papel de dar solidez às instituições nacionais, com a aplicação no governo

dos  princípios  iluministas.  Em  reconhecimento  à  grandeza  desse  homem,  que

mereceu o título de Patriarca da Independência, a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais  lhe presta,  na comemoração dos 250 anos de seu nascimento,  esta justa

homenagem”.

O  presidente  -  Deputado  Sebastião  Costa,  solicito  a  presença  de  V.  Exa.,  por

gentileza.  Quero  também  aproveitar  este  instante  para  convidar  o  fraterno amigo

deputado Lafayette de Andrada para nos acompanhar e o eterno deputado Toninho
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Andrada, por favor. E vamos convidar o neto, o bisneto e o tataraneto. Quando se fala

em Andrada, se fala na eternidade. Por favor, desembargador Doorgal, por gentileza.

Martim, é uma alegria reencontrá-lo, por gentileza também.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Deputado Federal Bonifácio de Andrada

Exmos.  Srs.  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais, liderança popular que se espalha por todo o nosso estado;

desembargador José Tarcízio de Almeida Melo, presidente do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais em exercício;  deputado Sebastião Costa, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem a José Bonifácio de Andrada e Silva, ao qual, em

nome da família,  deixo,  de maneira muito expressiva,  os  nossos agradecimentos;

Toninho Andrada, prefeito municipal de Barbacena e presidente da AMM; deputado

Lafayette  de  Andrada,  líder  do  governo;  conselheiro  Doutor  Viana,  presidente  do

Tribunal  de  Contas;  Pimenta da Veiga,  presidente do  Instituto Teotônio Vilela,  ex-

ministro e ex-prefeito de Belo Horizonte; prezados jovens alunos da Escola Estadual

José Bonifácio, que indiscutivelmente marcam essa solenidade com a juventude que

vive os seus estudos dentro de uma casa cujo patrono é justamente o homenageado

desta  noite;  deputados,  vereadores,  prefeitos,  professores  e  ex-deputados;  ex-

presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  deputado Carlos

Eloy; senhoras e senhores.

Esta homenagem a José Bonifácio é uma oportunidade de traçar alguns dados a

respeito  da  vida  desse  homem  que  indiscutivelmente  foi  a  mola  principal  da

independência nacional. Ele nasceu em 1763 e morreu em 1838, portanto estamos

comemorando  250  anos  de  sua  existência.  Quero  relembrar  nesta  hora  que  as

palavras do deputado Sebastião Costa realmente focalizaram aspectos fundamentais

da vida de José Bonifácio. Gilberto Freire costumava dizer que ele era o maior de

todos os brasileiros e que estava 50 a 100 anos à frente do seu tempo.

José  Bonifácio  era  uma  personalidade  cuja  vida  teve  momentos  de  glória,

momentos  de  realização  patriótica  construtiva  do  nosso  país,  mas  também  teve

momentos de muito sofrimento, momentos de muitas dores e dificuldades. Ele nasceu

em Santos, em 1763, e era filho de Bonifácio José Ribeiro de Andrada e de D. Maria
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Bárbara Ribeiro de Andrada. É curioso um dado que falarei a respeito dele, porque

marca um instante da sua história. Ele nasceu no dia 13 de junho, no dia de Santo

Antônio.  O  nome dele  era  Antônio  Ribeiro  de  Andrada.  O  pai,  que  se  chamava

Bonifácio  José  -  aliás  o  meu  nome -,  era  um  homem  muito  respeitado  e  muito

conceituado em Santos e todo mundo chegava e falava: “Aqui o Zé do Bonifácio”. Ele

então pediu ao pai que fosse, conforme as normas da época, até à igreja para trocar

o nome, passando de Antônio para José Bonifácio. Então, inicialmente, seu nome era

o de Santo Antônio, e ele trocou para Bonifácio. Devo dizer que relembra, também

como Santo Antônio, quatro santos importantes da história da igreja; dois papas e um

mártir, que foi São Bonifácio, que promoveu a cristianização da antiga Alemanha há

séculos e séculos.

José Bonifácio tinha dois irmãos que, com ele e mais tarde, se projetaram na vida

brasileira e conviveram muito no dia a dia: o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, o mais moço. Esses dois o acompanhavam

sempre. Em momentos históricos da vida de José Bonifácio, estiveram a seu lado,

participaram  ativamente  dos  grandes  acontecimentos  da  independência  nacional.

José Bonifácio era um jovem muito talentoso, e o pai o mandou estudar em Portugal.

Em pouco tempo, ele foi para a Academia de Ciências de Lisboa, onde cresceu e

assumiu  uma posição de inteligência  de  tal  destaque que  ganhou  uma bolsa  do

governo  português  para  viajar  por  vários  países  do  mundo,  a  fim  de  adquirir

conhecimentos de que o país necessitava para a sua modernização. José Bonifácio

foi  encaminhado  para  vários  países  por  10  anos  e  teve  contato  com  grandes

cientistas da época, entre eles Lavoisier. Deles, recebeu ensinamentos e se tornou

uma figura de expressão no campo da mineralogia. Ele foi o primeiro homem dessa

área no Brasil e trouxe esses estudos, tendo renome internacional no setor. Aliás, há

pedras que ele descobriu e outras  que descreveu ao longo de seus trabalhos na

Noruega, Alemanha e França.

Depois, José Bonifácio voltou para Portugal. O governo português lhe deu a tarefa

de criar a siderurgia lá. Ele fez um esforço louco, mas a portuguesada da época não

conseguia se adaptar aos esforços, aos trabalhos que os operários da Alemanha e da

Noruega faziam, a fim de lá implementar a siderurgia. Depois de muito esforço, José
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Bonifácio  participou  ativamente  da  Academia  de  Ciências  de  Lisboa,  da  qual  foi

secretário-geral. Depois de várias pesquisas, atingiu certa idade e pediu para retornar

ao Brasil. E foi bem aceito porque, já em Lisboa, José Bonifácio defendia as ideias

que mais tarde trouxe para o Brasil de maneira ampla. Quando o mundo inteiro aceita

a escravatura, ele já a condenava; em Portugal, condenava o tratamento dado pelo

governo português aos índios brasileiros. Nos meios oficiais,  era uma figura muito

querida. Ao pedir a aposentadoria para vir para São Paulo, ela imediatamente lhe foi

concedida.

José Bonifácio  casou-se  por  volta  de  1790,  com uma jovem irlandesa,  Narcisa

Emília O´Leary de Andrada. O padre José Carlos Aleixo, nosso ilustre conterrâneo e

filho da inesquecível figura de Pedro Aleixo, está escrevendo um livro sobre os elos

entre Brasil e Irlanda, e a figura principal desse livro é a D. Narcisa, uma dedicada

esposa, que soube estar sempre ao lado do marido, mesmo nos momentos difíceis,

quando foram exilados. Essa senhora, D. Narcisa, era uma irlandesa de formação

muito  religiosa,  porque  possivelmente  teria  presenciado  as  lutas  que  à  época

aconteciam  na  Irlanda  entre  protestantes  e  católicos,  e  deu  a  suas  filhas  um

ensinamento realmente muito valoroso da fé católica.

José Bonifácio teve três filhas; não teve filhos. A mais velha, Carlota, casou-se com

um cientista: Vandelli; a segunda, Gabriela, casou-se com um tio: Martim Francisco,

irmão  de  José  Bonifácio;  a  terceira,  Narcisa  Cândida,  casou-se  com  um  primo:

Francisco Eugênio. O casamento dessas três mulheres filhas de José Bonifácio é que

traz a família para São Paulo. José Bonifácio era de Santos, vinculado inteiramente a

Santos. Aliás, quem vai a Santos encontra ali repetidas homenagens a ele. Participei

de algumas delas. Também o governador Alckmin e o ministro da Defesa, das três

Forças brasileiras, participaram de homenagens a José Bonifácio em Santos, ainda

que ele esteja muito impregnado em São Paulo. Com o nascimento de suas filhas,

começa justamente a preparação dessas jovens, sobretudo de D. Gabriela, casada

mais  tarde  com  seu  irmão  Martim  Francisco.  Esse  é  o  quadro  da  vida  de  José

Bonifácio.

Mas é preciso dizer que em 1821, depois de entrar em conflito com o imperador,

que dissolveu a assembleia constituinte, que dissolveu até a Casa de representação
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brasileira, José Bonifácio vai para o exílio, onde fica de 1822 a 1828, sofrendo muito.

As cartas a esse respeito que nos chegavam e a que tínhamos acesso mostram um

sofrimento enorme, até porque ele não tinha boas condições financeiras para viver

em Paris, na França.

Mas  há  um  caso  ainda  mais  curioso.  Quando  foi  dissolvida  a  assembleia

constituinte de que ele fazia parte e o imperador e seu grupo, que não gostavam dele,

queriam  persegui-lo,  ele  foi  colocado  em  um  naviozinho  de  pouca  significação,

chamado Lucônia, onde estava acompanhado de alguns patriotas brasileiros, entre

eles  o  padre  Belchior,  seu  amigo,  um  mineiro  ilustre  nascido  na  região  de  Bom

Despacho. Pe. Belchior, um parente distante de José Bonifácio, e outros deputados

brasileiros que eram perseguidos entraram com ele no navio Lucônia. Em alto-mar,

José Bonifácio,  que era  um  cientista,  começou  a  perceber,  pelas  estrelas  e  pela

condução  do  navio,  que  ele  não  estava  sendo  levado  para  a  França,  como

esperavam, mas de volta para Portugal, onde, possivelmente, ele seria objeto da fúria

dos portugueses, que viam nele o grande inimigo de Portugal,  com a criação e o

nascimento  do  Brasil.  Mas,  ao  ver  isso,  José  Bonifácio  mostra  a  sua  liderança:

consegue movimentar os marinheiros e as pessoas locais, prende o comandante do

navio, assume o comando do navio e o leva para a Espanha -  na altura em que

estavam, não conseguiam mais ir  para  a França.  Da Espanha ele  consegue ir  à

França, graças a Canning, primeiro-ministro inglês que gostava muito dele porque

conhecia  suas  ideias  contra  a  escravatura  e  contra  o  tráfico  negreiro,  a  que  a

Inglaterra também era bem contrária naquela época.

Então,  José  Bonifácio  vai  para  o  exílio  e  sofre  muito.  Mas  vou  falar  agora  da

presença de José Bonifácio na atividade política brasileira. Quando saiu de Portugal

convencido de que viria para o Brasil fazer os seus estudos de mineralogia, visitar o

interior  de Minas Gerais  -  José Bonifácio  tinha muita vontade de conhecer  Minas

Gerais por causa da mineração -, pensando em continuar as suas pesquisas, começa

o movimento  no Rio de  Janeiro  e em São Paulo para que o imperador,  o jovem

príncipe D. Pedro, ficasse no Brasil. Portugal queria levá-lo para lá com D. João VI e

acabar com qualquer hipótese de criação de um Brasil independente. D. João VI vai

embora falando aquela frase célebre: “Meu filho, cuide da Coroa brasileira porque
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senão ela cai na mão de outro”. Então D. Pedro resolveu organizar uma equipe que

pudesse, de fato, dar-lhe apoio para enfrentar os problemas de Portugal e do mundo

inteiro.

Um dado interessante é que nessa época a política da Áustria, que dominava a

política internacional, era contra a emancipação dos países sul-americanos e nações

independentes.  Havia  um  complô  internacional  para  impedir  que  o  Brasil  fosse

independente.  Imediatamente  o  padre  Belchior,  que  era  amigo  de  D.  Pedro,  o

procurou para dizer-lhe o seguinte: “O senhor deve chamar para o seu ministério um

homem que é conhecido no mundo inteiro, um cientista, um mineralogista, conhecido

na  França,  na  Alemanha  e  em  toda  a  parte.  Se  esse  homem  vier  para  o  seu

ministério, vai dar-lhe forças para enfrentar as dificuldades que terá como príncipe

regente”. Então, D. Pedro convocou José Bonifácio, que estava em São Paulo, numa

vida tranquila, procurando cuidar dos seus últimos dias de existência num ambiente

que lhe fosse, digamos assim, mais tranquilo e mais calmo. E vai José Bonifácio para

o Rio de Janeiro. Chegando lá, D. Pedro o nomeia praticamente primeiro-ministro. E

José  Bonifácio,  que  não  esperava  isso,  assume  o  comando  das  ações

governamentais.

O curioso é que começa a pressão de Portugal para impedir  que o Brasil  fosse

independente. E a primeira pressão foi o Gen. Madeira, que estava no Rio de Janeiro

com um batalhão forte de portugueses que estavam se preparando para impedir que

o Brasil se transformasse em nação independente. E D. Pedro teve de se articular, se

movimentar.  Houve um instante em que parecia que havia de fato um plano para

assaltar  o  palácio,  prender  D.  Pedro  e  mandá-lo  de  volta  a  Portugal,  porque  o

governo português o queria de volta. Aí, José Bonifácio, que já tinha participado das

lutas de Portugal contra Napoleão, como coronel do grupo de estudantes de que fazia

parte na Academia de Ciências, começa a articular  imediatamente com os poucos

soldados que tinha uma reação ao batalhão do Gen. Madeira, que era uma figura

ilustre da vida militar  de Portugal.  O Gen.  Madeira,  então,  vendo que poderia ter

alguns problemas, coloca todo o seu batalhão no navio e vai para a Bahia. Aí começa

uma estratégia à portuguesa. Os portugueses eram inteligentes e verificaram que, se

tivessem dificuldades com o Rio de Janeiro, iam tomar conta da Bahia para cortar o
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Brasil ao meio, e o Norte do Brasil ficaria com Portugal. Aí, deixariam o Sul do Brasil

com o Rio de Janeiro ou com outras tendências quaisquer que fossem da política

brasileira.

Aí, o Gen. Madeira vai para Bahia. E lá chegam mais tropas e as forças de Portugal

para enfrentar a luta e manter a dependência do Brasil em relação a Portugal. Uma

coisa incrível. E José Bonifácio verificou que naquela época não tínhamos nenhum

general.  Além disso, a armada portuguesa começava a se movimentar para trazer

forças para a Bahia, para o Rio de Janeiro, e dominar o Brasil. Então, José Bonifácio

cria o Exército Brasileiro e convoca Pedro Labatut, um coronel de Napoleão que já

tinha  participado  de  algumas  lutas  na  América  do  Sul.  Dá  toda  a  força  a  Pedro

Labatut, que organiza o início do Exército Brasileiro na Bahia, e aí começa a luta

entre os brasileiros e os portugueses, uma luta que demorou dois anos.

É curioso que nós, brasileiros, somos um pouco ingratos com a Bahia. O 2 de julho

é  que  é  a  independência  nacional.  Depois  do  7  de  setembro  é  que  as  forças

brasileiras de Pedro Labatut, na Bahia, conseguiram derrotar o Gen. Madeira, em 2

de julho, no ano seguinte ao 7 de setembro. Aí a independência do Brasil de fato se

concretizou.  Costumo brincar  com os deputados baianos:  “V.  Exas. não trazem à

Bahia a glória de realmente ter dominado os adversários da independência nacional

através da guerra, do sangue e da morte de muitos baianos, que enfrentaram a luta

em um momento histórico”. Pedro Labatut foi a grande figura, e ao seu lado estava

um tio do Duque de Caxias, Gen. José Lima e Silva. Na realidade, Pedro Labatut foi

quem armou todas as atividades.

Enquanto  isso acontecia em terra,  os  portugueses levavam a sua armada para

enfrentar o Brasil. José Bonifácio tinha de encontrar um almirante, pois no Brasil não

havia  ninguém capaz de comandar  uma armada.  Disseram a  José Bonifácio  que

havia sido vitorioso no Chile um pirata inglês cujas façanhas eram de tal ordem, que

havia  conseguido,  na  Inglaterra,  o  título  de  lorde.  Esse homem era justamente  o

Cochrane. Ele convocou o lorde Cochrane, que, apesar de não ser uma figura muito

respeitada, veio para o Brasil, organizou uma pequeníssima armada e, com menos de

seis navios, enfrentou toda a armada portuguesa e foi vitorioso usando a técnica da

visão de mar dos marinheiros, que em nós, mineiros, não é muito grande. Como o
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mar não é plano, é curvo, as naus podem se esconder e aparecer. Isso foi o que o

lorde  Cochrane  fez  em  relação à  armada  portuguesa,  que,  apavorada  com  esse

homem que tinha um nome conhecido internacionalmente como grande lutador dos

mares, voltou. A marinha nacional ficou sossegada, e o Brasil foi vitorioso na luta no

mar, mas a luta em terra continuou.

José Bonifácio, com sua ação política, realmente realizou uma grande façanha. Por

intermédio de lorde Cochrane, criou a Marinha do Brasil. Mas a Marinha faz algumas

restrições.  Sentimos  que  algumas  lideranças  da  Bahia  fazem  restrições  a  lorde

Cochrane e gostam de afirmar, como já fizeram em vários momentos, que o fundador

da  Marinha  é  José  Bonifácio.  Tenho  uma  bela  placa  com  os  dizeres:  “Ao  seu

fundador, José Bonifácio de Andrada e Silva, a Marinha agradecida”.

Esse homem realmente realizou tarefas  importantes.  Depois,  muito preocupado,

defendeu a unidade nacional. Historiadores de alto nível acreditam que o esforço que

José Bonifácio fez para manter a unidade brasileira foi uma das grandes façanhas da

sua ação política. Aliás, ele conseguiu isso através da derrota dos portugueses na

Bahia.

A sua ação no governo era também a favor da democracia. Ele defendeu muito a

Assembleia  Nacional  Constituinte.  Com  seus  dois  irmãos,  participou  ativamente

nessa assembleia, mas ela foi dissolvida. Então, José Bonifácio, com seus irmãos e

vários deputados, como o padre Belchior, foram exilados na Europa, por longo tempo.

Logo depois, em 1826, quando o imperador foi obrigado a outorgar a Constituição,

houve eleições no Brasil.  O curioso é que,  em 1826,  imediatamente,  os  paulistas

elegeram  Antônio  Carlos,  irmão  de  José  Bonifácio,  que  foi  o  principal  líder  da

Assembleia Constituinte e o homem que escreveu o primeiro texto da Constituição.

Ele havia participado da Revolução Pernambucana de 1817, onde já tinha feito uma

constituição, que foi a primeira a entrar em vigor nas terras brasileiras. Antônio Carlos

foi uma grande liderança, eleito pelos paulistas em 1826. E os mineiros elegeram

Martim Francisco, em 1827, para a Câmara dos Deputados. Os baianos elegeram

José Bonifácio também para a Câmara dos Deputados. Todos eles estavam no exílio

e foram eleitos para tomar posse muito depois na Câmara dos Deputados no Brasil.

A ação de José Bonifácio é muito eficiente, atuante, e há muitos outros detalhes. Se
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fosse falar sobre todos eles aqui, gastaria muito tempo.

Gostaria de chamar um pouco a atenção para certos aspectos de José Bonifácio.

Como  disse,  José  Bonifácio  combatia  duramente  a  escravidão,  defendia

terrivelmente os índios e achava um absurdo o que os povos faziam contra eles. Era

um defensor da abolição, mas, ao lado disso, era um homem já dado à ecologia.

Defendia com muita energia as nossas matas e as nossas árvores. José Bonifácio

achava um absurdo o que se fazia no interior do País, onde se queimavam plantas e

se jogavam árvores no chão. Ele era um ecologista; já defendia a ecologia naqueles

tempos também.

Além disso, José Bonifácio era muito preocupado com a interiorização do Brasil. Ele

é quem fez os primeiros estudos para levar a capital para o interior do Brasil. Foi ele

quem deu o nome a Brasília; que disse que deveriam levar a capital para o interior

com o nome de Brasília ou Petrópole. O presidente Juscelino Kubitschek adotou a

ideia  de  José  Bonifácio.  Uma  vez,  Kubitschek  encontrou  o  deputado  Zezinho

Bonifácio,  meu pai,  que combatia a  transferência  da capital  do  Rio  para Brasília,

numa reunião e lhe  disse:  “José Bonifácio,  você está  refutando as  ideias  do  seu

antepassado, e eu estou executando essas ideias: estou levando a capital para o

interior e ainda vou dar-lhe o nome de Brasília”.

Curioso que os estudos que José Bonifácio fez sobre organização de cidade, a

capital  que ele  pensava  ficava  perto  de  Paracatu,  pouco distante  de  Brasília,  de

acordo com os estudos que tinham sido feitos e que hoje são conhecidos e estão à

disposição de todos. Por outro lado, é muito interessante também relembrar - e eu

estava há pouco tempo conversando com uma figura ilustre do Itamaraty sobre isso -

que a política externa brasileira hoje segue, inteiramente e na sua essência, o que

José Bonifácio defendia. Ele era favorável à união dos países sul-americanos numa

grande coalizão, porque só assim poderia enfrentar as pressões europeias contra o

crescimento dos países americanos. Ele era defensor disso.

Por suas ideias, José Bonifácio não era 100% monarquista. Era um homem político,

um homem hábil e um homem realista. Ele achava que, para se manter a unidade do

Brasil, tinha de haver um rei; que, se não houvesse um rei, não haveria uma unidade;

e que, se o Brasil fosse república naquela época, aconteceria o que aconteceu com
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os países hispano-americanos: ele se subdividiria em pequenos países. Então, era

preciso uma monarquia para se manter a unidade nacional. No entanto, ele não era

100% monarquista, tanto é que o imperador, por várias vezes, tentou lhe dar títulos

de nobreza, como também a seus filhos e parentes, mas ninguém aceitou, porque ele

achava que a monarquia era um instrumento político para manter a unidade do Brasil,

não era uma solução definitiva para o Brasil.

Aliás, seu irmão Martim Francisco deixou um inscrito curioso. Quando o menino D.

Pedro II iria se transformar em rei, ele disse: “Hoje estamos aplaudindo esse jovem

aqui,  mas,  futuramente,  passado  os  tempos,  a  vocação  republicana no Brasil  irá

afastá-lo  do poder”.  Martim Francisco é citado por Pedro Calmon em um livro da

biografia de D. Pedro II. Como sabemos, naquela epóca, D. Pedro II era uma criança

de 6 anos.

D. Pedro I entrou em declínio desde que dissolveu a Assembleia Constituinte. Em

1831, ele abandona a Coroa brasileira e vai para Portugal tentar alcançar a Coroa

portuguesa  em  uma  guerra  com  o  seu  irmão  D.  Miguel,  saindo-se  vitorioso  e

tornando-se D. Pedro IV. Mas, quando D. Pedro I sai do Brasil, ele estava afastado de

José Bonifácio, a quem tinha perseguido. Mas ele não sabia que José Bonifácio tinha

muitos rancores contra ele. Apesar disso, D. Pedro I escreveu uma carta muito bonita

para a Assembleia Constituinte, que era a reunião da Câmara e do Senado, indicando

José Bonifácio para ser o tutor de seu filho, pois achava que ele era o único brasileiro

à altura para cuidar daquele que seria o futuro imperador da sua segunda pátria, da

sua nacionalidade, que era o Brasil. Ele nomeia José Bonifácio tutor de D. Pedro II.

José  Bonifácio  começa  a  criar  e  educar  D.  Pedro  II  dentro  de  uma  orientação

revolucionária, ao contrário do tradicional, que é ficar dentro do palácio. Ele coloca D.

Pedro II em contato com crianças e jovens da época, num ambiente brasileiro, para

ser um imperador 100% brasileiro. Logicamente que a portuguesada da época, um

pouco conservadora, não gostou disso. E, unidos com Feijó, tiraram José Bonifácio e

passaram a atribuição ao Barão de  Itanhaém, que era um mineiro muito religioso e

muito assustado que cuidou de D. Pedro. Na realidade, D. Pedro vai ser educado por

uma antiga portuguesa que vivia no  palácio e que realmente passou a cuidar  do

jovem que, mais tarde, foi o segundo imperador do Brasil.
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Finalmente,  quero  dizer  que  José  Bonifácio  era  um  homem  que  defendia  a

universidade  e  foi  favorável  à  descentralização  política  do  País.  Parte  do  texto

constitucional  de  1823  se  transformou  em  Constituição,  com  várias  medidas  de

descentralização  política.  Ele  não  queria  manter  as  províncias,  que  hoje  se

transformaram  em  nossos  Estados;  queria  subdividi-las  em  pequenas  áreas

chamadas  comarcas,  que seriam  administradas  para  que  não  houvesse  risco  de

revoluções e conflitos em alguma área provincial muito forte. Mas suas ideias não

tiveram  êxito.  Ele  defendeu  com  muita  energia  a  criação  das  universidades.  Ele

queria universidades em diversas partes do Brasil, em diversos lugares. Sustentava

que a universidade era fundamental para o País, mas a mentalidade da época era

napoleônica,  contra  a  universidade  e  a  favor  das  escolas  técnicas.  O  Brasil

desconhecia  universidades  até  1927,  quando  um  neto  do  José Bonifácio  criou  a

universidade  em  Minas  Gerais.  Então,  nesse  tempo  todo,  o  Brasil  ficou  sem

universidade.

A França, na fase napoleônica, também não tinha universidade. A partir da derrota

dos franceses pelos alemães, em 1970, a França cuidou de formar universidades.

Pesquisadores verificaram que a derrota da França na luta contra a Alemanha se

deveu ao fato de a universidade alemã ser forte e ter assessorado o exército alemão

nas lutas, permitindo que ele fosse vitorioso. A universidade alemã conhecia a França

melhor que os próprios generais franceses. Enfim, José Bonifácio era uma figura de

expressão.

Quero, Sr. Presidente, se V. Exa. me permitir, falar das ligações de José Bonifácio,

meu caro Presidente, meu caro Prefeito de Barbacena, das vinculações com a nossa

terra, e não com Barbacena. Aqui há vários barbacenenses. José Bonifácio, como o

senhor sabe, tinha três filhas, entre elas Gabriela, casada com o seu irmão Martim

Francisco. D. Gabriela e Martim Francisco tiveram três filhos: José Bonifácio, o Moço,

figura muito expressiva na política nacional, um grande orador, professor de direito,

um homem ilustre do Partido Liberal;  o  Martim Francisco,  de muita expressão na

época; e o menor, que era chamado de Antônio Carlos, nasceu em Santos. Esse filho

menor,  irmão  do  José  Bonifácio,  o  Moço,  irmão  do  Martim  Francisco  II,  ficou

tuberculoso. A tuberculose, naquela época, por volta de 1858, quase condenava a
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pessoa à morte, ela estava liquidada. O José Bonifácio, o Moço, filho da D. Gabriela,

neto do patriarca, era do Partido Liberal. Nesse partido, conheceu o médico Visconde

de Lima Duarte, de Barbacena. Eles falaram a Lima Duarte: “A nossa família está

muito triste,  porque o nosso irmão está muito mal em Santos e, dentro de pouco

tempo, vai desaparecer, porque a cidade não lhe dá condições de tratamento”.

Então o Visconde de Lima Duarte, que era médico popular, ativo e uma liderança

política muito forte no interior de Minas, falou para o José Bonifácio mandar seu irmão

mais moço para Barbacena, terra dele, pois, com aquele clima, iria curá-lo e salvá-lo.

A filha do José Bonifácio, D. Gabriela, então, deslocou-se de Santos, por volta de

1860, com o filho que amava muito, Antônio Carlos, para chegar até Barbacena, em

1860 e poucos. Imaginem a luta que foi essa viagem de Santos até Barbacena. Quem

conhece Barbacena conhece a Praça do Globo, a Praça Conde de Prados. Havia

uma pensão, e foram para lá. De fato, Antônio Carlos, que chegou lá com 22 anos, foi

tratado pelo Visconde. Graças ao clima barbacenense -e o Sr. Prefeito precisa mantê-

lo -, o jovem conseguiu viver até os 56 anos. E, nesse período, de 22 a 56 anos, teve

11  filhos,  entre  eles  os  que  seriam  mais  tarde  o  presidente  Antônio  Carlos  e  o

embaixador José Bonifácio.

Por conseguinte, está em Barbacena a presença do sangue de José Bonifácio em

Minas Gerais: sua filha dileta, Gabriela Frederica Ribeiro de Andrada, casada com

Martim Francisco, irmão de José Bonifácio. O curioso é que ela ficou em Barbacena.

Seu filho, Antônio Carlos, quando se casou com D. Adelaide Lima Duarte, da Fazenda

da Borda do Campo, recebeu como dote o casarão que a família tem até hoje; ele

está lá. E D. Gabriela não se afastou de Barbacena. Morreu no final de 1880 e está

enterrada no cemitério da cidade. É interessante a sua sepultura.

Seguindo  os  ideais  do  pai,  ela  não  admitiu  a  escravidão.  Quando  chegou  a

Barbacena,  todos  os  escravos  foram  libertados.  Ela  tinha  muito  apreço  por  uma

escrava que sempre a acompanhava. Quem for ao cemitério daquela cidade pode

verificar: está ali uma sepultura modesta da D. Gabriela, filha do patriarca, e, ao lado,

a sepultura da D. Leocádia. É justamente a preta; não há nenhum nome. Sei que é

Leocádia por causa dos escritos do meu avô. Indiscutivelmente, isso expressava um

certo  comportamento  e  uma  certa  concepção  da  existência  humana.  Ela  está
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sepultada ao lado de uma negra escrava pela qual tinha muito apreço e amizade.

Assim,  direi  que José Bonifácio,  por  meio  de sua filha muita querida,  Gabriela,

esposa de seu irmão, Martim Francisco,  primeiro-ministro da Fazenda do Brasil  e

também ministro da Fazenda no primeiro ministério  de D.  Pedro II,  está  aqui  em

Minas Gerais. É um pedaço do Patriarca da Independência aqui nas terras mineiras,

pedaço esse que nos esforçamos por honrar, pois, indiscutivelmente, José Bonifácio,

como dizia não só Gilberto Freire, mas também mais tarde Latino Coelho, Venâncio

Neiva e os historiadores modernos, foi uma personalidade valorosa e decisiva para

manter os trabalhos para a criação do Brasil,  esse Brasil  continental,  que não se

subdividiu como os países da América espanhola.

Quero finalizar minhas palavras, Sr. Presidente, lendo algumas frases de Machado

de Assis a respeito de José Bonifácio. É um verso. Machado de Assis não era bom

poeta, mas era um escritor eterno e permanente não só na literatura brasileira, mas

também na literatura mundial. Ele dedica esses versos a José Bonifácio:

“Vivo irás tu, egrégio e nobre Andrada. Tu cujo nome entre os que a pátria deram o

batismo da  amada independência,  perpetuamente  fulge.  O  engenho,  as  forças,  o

saber, a vida, tudo votaste à liberdade nossa, que a teus olhos nasceu, e que teus

olhos  inconcussa deixaram. Nunca interesse vil  manchou teu  nome,  nem abjetas

paixões; teu peito ilustre Na viva chama ardeu (…).” Em teu favor, sempre o amor à

pátria querida. Muito obrigado a todos.

Palavras do Presidente

Perdoem-me, mas não esperem um pronunciamento depois da aula magna desse

extraordinário  professor.  Trata-se  tão  somente  de  uma  simples  oração,  a

manifestação de um genuíno mineiro.

É uma alegria enorme. Quero saudar o Exmo. Sr. deputado federal, aliás patriarca

José Bonifácio de Andrada, neste ato representando a família de José Bonifácio de

Andrada Silva, o patriarca da Independência. Obrigado, patriarca, por essa belíssima

aula de história.

Quero saudar o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais em exercício, desembargador José Tarcízio de Almeida Melo. Seja muito bem-

vindo.
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Quero  saudar  o  Exmo.  Sr.  conselheiro  do  Tribunal  de  Contas,  fraterno  amigo,

sempre deputado, Doutor Viana. É uma alegria revê-lo.

Exmo. Sr. Presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Barbacena,

que brilhou aqui na Casa do Povo. Carrega no peito essa faceta municipalista, dileto

amigo Toninho Andrada.

Quero saudar o Exmo. Sr. Pimenta da Veiga, presidente do Instituto Teotônio Vilela,

ex-ministro  e  ex-prefeito  que  brilhou  conduzindo  os  destinos  do  povo  de  Belo

Horizonte, com uma administração ousada, inovadora. É uma alegria recebê-lo. Seja

muito bem-vindo à Casa do Povo.

Quero  saudar  o  companheiro  de  tantas  lutas,  mais  um  Andrada,  o  deputado

Lafayette de Andrada, nessa trajetória ascendente e cada dia mais altiva.

Quero saudar o professor,  o mestre, essa voz da experiência, esse mineiro dos

mineiros, dileto amigo deputado Sebastião Costa, autor do requerimento que está nos

dando a oportunidade de vivenciar este momento tão solene e tão precioso.

Quero cumprimentar o vereador Pablito, essa jovem liderança; o desembargador

Ximenes;  e  o  desembargador  Doorgal.  Quero  abraçar  a  banda  do  Corpo  de

Bombeiros. É uma alegria enorme contar com esse encantamento.

Quero  abraçar  os  alunos  da  Escola  Estadual  José  Bonifácio,  do  Bairro  Santa

Teresa. Vocês prestaram atenção. Que bela aula! É um momento superprecioso para

mim  e  certamente  para  vocês,  queridos  jovens.  Quero  abraçar  de  forma  muito

fraternal  o  diretor  Ronaldo  Batista.  É  bom  ver  essa  juventude  presente.  Como

presidente do Parlamento, como empregado dos mineiros, estou sempre chamando e

convocando: “Vem para cá, juventude! Vem trazer sua opinião, seu saber, seu ímpeto

e seu espírito sonhador!” E nada melhor do que testemunhar essa aula maravilhosa

do nosso patriarca.

Essa família Andrada é tão luminosa que está promovendo aqui, querido deputado

Leonídio Bouças, a façanha de reencontrarmos amigos, como o amigo deputado José

Ulisses,  meu eterno padrinho,  e o  fraterno amigo Carlos Eloy.  Isso é muito bom,

porque esses dois  senhores,  de forma muito talentosa e rara, dignificaram a vida

pública. É uma alegria enorme revê-los. Nosso abraço aos deputados Carlos Eloy e

José Ulisses.
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Quero abraçar as senhoras, as crianças e a imprensa presente. Até preparei um

discurso muito bem polido, mas os senhores haverão de compreender que é uma

missão  muito  espinhosa  para  o  presidente  desta  augusta  Casa  proferir  alguma

palavra  depois  do  deputado  Sebastião  Costa  e,  sobretudo,  depois  das  palavras

sábias do patriarca. Assim tão somente me resta fazer uma manifestação breve e

rápida.

Digo às senhoras e aos senhores que este é um momento muito festivo, precioso e

de júbilo. Somente a história concede a cada um de nós a consciência de si mesmo.

Nada melhor para o mineiro reverenciar essa belíssima saga, uma saga venturosa e

luminosa, alicerçada nos mais elevados princípios éticos e morais e que teve como

luz permanente a vida do patriarca José Bonifácio de Andrada. José Bonifácio de

Andrada.  Quando  se  fala  no  seu  nome,  fala-se  obrigatoriamente  nesta  palavra

salvadora, fala-se na independência, fala-se na pátria amada. Ele foi, como se sabe,

um artesão, um artesão privilegiado desta tão sonhada pátria  amada;  um homem

que,  como estadista,  enxergou  anos-luz  à  frente  de  cada  um  de  nós.  Esse  é  o

verdadeiro estadista, amigo Carlos Eloy, aquele que enxerga - perdoe-me, patriarca

José Bonifácio -  não 50 nem 100 anos, mas muito mais, muito à frente. E assim

também  era  JK,  ousado,  com  o  seu  espírito  visionário.  Dessa  mesma  forma  o

patriarca José Bonifácio foi um homem que enxergou muito e muito, anos-luz à nossa

frente.

É impressionante, Pimenta da Veiga, conseguirmos identificar com clareza essas

virtudes cívicas e esse ideal sonhador presentes no coração, na mente e no trabalho

de cada um de nós, assim como na labuta do deputado Lafayette de Andrada, da

família Andrada. Ele realmente foi um precursor que soube, como poucos, dignificar a

sua história; foi um precursor da ciência, um grande homem público devotado à causa

do bem e que, naquele instante -prestem bem atenção -, já tinha uma preocupação

essencial  com o meio ambiente e apresentava,  patriarca José Bonifácio,  um zelo

indormido com as minorias, os índios, os analfabetos, as crianças, as mulheres e os

escravos.  Além disso,  pregava e pugnava com muito vigor  e muita  força por  sua

defesa pela liberdade e justiça social. Se é algo tão caro para cada um de nós, o é,

sobretudo,  para  aquele  que exerce  a  vida  pública  como se  fosse  um  verdadeiro
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sacerdócio.  O  que  todos  nós  perseguimos  incansavelmente?  Isso.  O  que  ele  já

pregava naquele instante era justiça social. Esse é o destino mais belo, o objetivo

mais nobre e o mais dignificante sentido do exercício da vida pública.

Por exemplo, estou na trincheira da vida pública como empregado dos mineiros,

sonhando e me inspirando nesses legados altamente significativos para que também

deixemos algo, por mais singelo que seja, para levarmos paz, fraternidade e sorriso

ao mineiro e à mineira e ao povo brasileiro. O patriarca José Bonifácio fez isso de

forma esmerada. Com sua lucidez, com sua ação sempre bem alicerçada, com sua

largueza  de espírito,  realmente  foi  um grande artesão da nossa pátria,  da  nossa

independência.  Cabe  à  Casa  do  Povo,  ao  Legislativo  reverenciar  essas  histórias

sortudas.

O patriarca José Bonifácio falou, em sua linda manifestação, que ele também não

foi poupado das dores, do sofrimento, das labutas, das asperezas. Essa é a saga dos

grandes homens do nosso amado Brasil. E aí eu digo: deputados, jovens, crianças,

senhoras, senhores, felizes não são aqueles que não têm problemas, mas aqueles

que sabem lidar com eles. Esse foi o retrato dessa bela vida humana que se chama

José Bonifácio.

Portanto, quero devotar meu enorme apreço e aplaudir, com a alma genuflexa, essa

história que tanto bem fez ao Brasil, que serve de expiação permanente, sobretudo

para os jovens, para que possamos arquitetar,  querida família Andrada, um futuro

melhor,  até porque não temos como redesenhar ou reescrever o passado. Temos

condição de subtrair  e  evocar essas lições magistrais,  sobretudo do nosso eterno

patrono,  para  que  possamos  edificar  um  futuro  promissor,  de  paz,  de  dignidade

cívica, de justiça, de felicidade.

Assim, deixo um abraço especial à família Andrada. É muito bom, é um privilégio

para esse homem público oriundo de Ibirité, que caminha com Minas, que procura

discutir Minas, que procura captar o sentimento, o sonho e o desejo mineiro, poder

conviver na companhia valiosa dos Andradas. Aqui cheguei, Pimenta da Veiga, com

26  anos.  Naquele  momento  tive  essa  felicidade.  Digo  que  o  destino  tem  sido

generoso com o modesto Dinis Pinheiro. Naquele instante tive a felicidade de contar

com a simpatia, o carinho, a cordialidade, a astúcia e a inteligência rara do carinhoso
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Zé Bodega. Foi um momento maravilhoso.  A família  Andrada continuou irradiando

saber, alegria, vontade louca de fazer, patriotismo, caráter e retidão. O aprendizado

desse modesto empregado dos mineiros foi-se solidificando, ganhando corpo com a

chegada dessa jovem liderança, Toninho Andrada, esse homem dinâmico, radiante,

que quer fazer, que quer realizar, que gosta de trabalhar, identificado com a causa do

bem comum. Quis a vida que caminhássemos pela estrada da vida pública. Mais

recentemente, pude contar com a altivez, com as virtudes, com as qualidades, com o

dinamismo do nosso deputado Lafayette de Andrada. Portanto, digo que realmente é

um privilégio enorme para Dinis Pinheiro estar aqui, ao lado dessa família luminosa,

dos  senhores  e  das  senhoras,  ao  lado  do  deputado  Sebastião  Costa,  do

desembargador, do Pimenta da Veiga. Essa riqueza é devida. É muito bom contar

com boas companhias, com pessoas abnegadas, dedicadas, que só têm um objetivo:

levar felicidade ao próximo, ao semelhante. Este é o maior desafio de uma vida, de

quem  realmente  propõe  fazer  e  deixar  algo.  A vida  pública  é  isso,  é  algo  muito

simples, mas muito nobre.

José Bonifácio preconizou tudo isso. Cabe a cada um de nós, em cada missão que

temos pela frente, exercer e cultivá-la com talento, com garra, com coragem, com

amor ao próximo. Portanto, amigos Carlos Elói, José Ulisses, quero abraçá-los. Minas

Gerais agradece. O Brasil agradece. Aí está a resposta à pergunta por que Minas tem

essa história bela, recheada de conquista, de sorte e de realizações. Minas sempre

contou  com  seus  bens,  com  essas  virtudes,  com  esses  valores  tão  bem

personificados pelo patriarca José Bonifácio Andrada.

Viva a liberdade! Viva a paz! Viva a justiça social! Viva, para o bem de Minas e para

o bem do Brasil, a família Andrada e o grande patriarca José Bonifácio de Andrada!

Muito obrigado e uma boa noite a todos.

Apresentação Musical

A locutora  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  a  Bios  -Bombeiro  Instrumental

Orquestra  Show.  Composta  por  12  músicos,  a  Bios  busca,  nessa  formação,  a

possibilidade  de  tocar  uma  variedade  muito  grande  de  estilos.  Em  suas

apresentações,  mistura  música,  informação  cultural,  dicas  de  saúde e prevenção.

Atualmente a Bios é coordenada pelo Subten. Silas Buenos Aires Assunção. Neste
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momento, a Bios apresentará as músicas “Oh! Minas Gerais” e “Isto aqui, o que é”, de

Ary Barroso.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente -Muito bem, parabéns.

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, e encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia

3/9/2013.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.336/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Esporte Clube Itararé, com sede no Município

de Tocantins.

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 4.336/2013 pretende declarar de utilidade pública o Esporte

Clube Itararé, com sede no Município de Tocantins, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, de caráter desportivo, social, cultural e recreativo.

A instituição tem como finalidade promover e desenvolver todas as modalidades de

esporte  de  caráter  amador,  além  de  organizar  e  estimular  atividades  sociais  e

culturais, como festas, apresentações teatrais, conferências e recitais.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais, contribuindo para a formação física e psíquica dos indivíduos, além de reduzir
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a  probabilidade  do  aparecimento  de  doenças.  Especialmente  na  adolescência,

quando os jovens podem ser influenciados por hábitos prejudiciais, o esporte adquire

indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao  desenvolvimento  da

sociedade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Esporte  Clube  Itararé,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.336/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2013.

Marques Abreu, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/9/2013, as seguintes comunicações:

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento da Sra. Olga Macksur

Gadbem, ocorrido em 25/8/2013, em Caxambu. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  deputado  Bosco  em que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Roberto  Antônio  dos

Santos, ocorrido em 24/8/2013, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Bosco em que notifica o falecimento da Sra.  Francisca Martins de

Oliveira, ocorrido em 3/9/2013, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 5/9/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Wilson Silva,

ocorrido em 4/9/2013, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com D. Marco Aurélio Gubiotti por sua designação para bispo da

Diocese  Itabira-Coronel  Fabriciano  (Requerimento  nº  5.132/2013,  do  deputado

Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  D.  Odilon,  bispo  emérito  da  Diocese  Itabira-Coronel
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Fabriciano,  pelo  trabalho  realizado  no  comando  dessa  diocese  (Requerimento  nº

5.133/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  Viação  Rio  Doce  por  seus  35  anos  de  atividades

(Requerimento nº 5.134/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  Rádio  Educadora  pelos  47  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 5.140/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  Sra.  Petra  Costa,  atriz  e  diretora  de  cinema,  pela

realização  do  longa-metragem  Elena (Requerimento  nº  5.141/2013,  do  deputado

Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o jornal  Itajubá Notícias pelos 10 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.150/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sistema Fecomércio MG e o Sesc Araxá pela realização

do IX Encontro de Orquestras de Violas, em Araxá (Requerimento nº 5.184/2013, do

deputado Bosco);

de congratulações com os policiais militares da 123ª Companhia Tático Móvel do

22º Batalhão de Polícia  Militar  que exercem atividades administrativas na  referida

companhia (Requerimento nº 5.185/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.186/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Contagem  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 5.188/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Conceição do Rio Verde pelo aniversário

desse município (Requerimento nº 5.189/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Nepomuceno  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 5.190/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de repúdio ao governo dos Estados Unidos da América pela prática de espionagem

e monitoramento dos governos do Brasil e do Estado e, especialmente, dos cidadãos

brasileiros e mineiros (Requerimento nº 5.191/2013, da deputada Liza Prado);
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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

(Requerimento nº 5.201/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o senador Roberto Requião pelo discurso intitulado "Com

fogo no rabo até preguiça corre" (Requerimento nº 5.204/2013, do deputado Celinho

do Sinttrocel);

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) (Requerimento nº 5.205/2013, do

deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com o  Sr.  Rodrigo  Pereira,  diretor  executivo  do  Metropolitan

Shopping Betim, pela inauguração do empreendimento (Requerimento nº 5.207/2013,

do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  o  Sr.  Eduardo  Gribel,  presidente  da  Tenco  Shopping

Centers,  pela  inauguração  do  Metropolitan  Shopping  Betim  (Requerimento  nº

5.208/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos por sua nomeação

para  o  cargo  de  presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Museus  (Requerimento  nº

5.209/2013, do deputado Luiz Henrique);

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 (Requerimento nº

5.210/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso  à  nova  Mesa  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência de Belo Horizonte (Requerimento nº 5.213/2013, da deputada Liza Prado);

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

(Requerimento nº 5.214/2013, da deputada Liza Prado);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Capinópolis  pelos  59  anos  desse

Município (Requerimento nº 5.216/2013, da deputada Liza Prado);

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 (Requerimento nº 5.218/2013,

do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com a Paróquia São José Operário, de Araguari, pelos serviços

prestados à comunidade e pela iniciativa de eventos festivos para a promoção da fé

(Requerimento nº 5.219/2013, da deputada Liza Prado);

de congratulações com a Embrapa pelos 40 anos de excelentes serviços prestados

ao  desenvolvimento  da  agricultura  brasileira  (Requerimento  nº  5.221/2013,  do

deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o 17º Batalhão de Polícia Militar, de Uberlândia, por seus 31

anos de existência (Requerimento nº 5.223/2013, da deputada Liza Prado);

de congratulações com o Sindicato do Comércio de Uberlândia por seus 70 anos de

existência (Requerimento nº 5.224/2013, da deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  os  vigilantes  pela  passagem  do  Dia  dos  Vigilantes

(Requerimento nº 5.225/2013, da deputada Liza Prado);

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 (Requerimento nº 5.226/2013, da deputada Liza Prado);

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 (Requerimento nº 5.227/2013, da deputada Liza Prado);

de  congratulações com a empresa Conecte  Tecnologias  e Soluções  Ambientais

pelos relevantes serviços prestados à sociedade (Requerimento nº 5.228/2013, da

deputada Liza Prado);
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de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Luz pelos 70 anos do

Luz  Rodeio  Show  (Requerimento  nº  5.229/2013,  do  deputado  Antônio  Carlos

Arantes);

de congratulações com a comunidade de Corinto pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 5.231/2013, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com o grupo empresarial Tracbel pela conquista do 1º lugar, pelo

quinto  ano consecutivo,  na  categoria  Máquinas  e  Insumos  do prêmio  Melhores  e

Maiores de 2013,  concedido pela revista  Exame (Requerimento nº 5.232/2013, do

deputado Ivair Nogueira);

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

(Requerimento nº 5.233/2013, do deputado Ivair Nogueira);

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 (Requerimento nº 5.234/2013, do deputado Ivair

Nogueira);

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 (Requerimento nº 5.237/2013, do deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  o  Clube  Atlético  Mineiro  pela  conquista  da  Copa

Libertadores da América de 2013 (Requerimento nº 5.238/2013, do deputado Mário

Henrique Caixa);

de congratulações com o Sr. Luiz Antônio Rodrigues, presidente da Lar Imóveis,

pelos  35  anos  de  fundação  dessa  imobiliária  (Requerimento  nº  5.261/2013,  do

deputado Ivair Nogueira);

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 (Requerimento nº 5.262/2013,  do

deputado Cabo Júlio);
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de aplauso à artista plástica Raquel Arantes pela mostra "Albernaz", em exposição

no  Museu  Inimá de  Paula  até  o  dia  18/8/2013  (Requerimento  nº  5.263/2013,  do

deputado Sávio Souza Cruz);

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  (Requerimento  nº  5.265/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 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 (Requerimento nº 5.266/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de congratulações com a comunidade de Conceição dos Ouros pelos 65 anos de

emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  5.269/2013,  do  deputado  Fábio

Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Machado  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 5.271/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Itaúna pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 5.272/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Guaranésia  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 5.273/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Esmeraldas  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 5.274/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Banco Mercantil do Brasil pelos 70 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.275/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com os policiais  militares da 5ª  Cia.  Independente de Polícia

Militar que atuaram em ocorrência em que foram apreendidos, em Itaúna, mais de

11kg de pasta-base de cocaína. (Requerimento nº 5.276/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de aplauso à Associação Médica de Governador Valadares pelos 60 anos de sua
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fundação (Requerimento nº 5.278/2013, do deputado Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº

5.288/2013, do deputado Cabo Júlio);

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  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

(Requerimento nº 5.289/2013, do deputado Carlos Mosconi);

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 (Requerimento nº 5.290/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  a  empresa  Leucotron  Telecon  pelos  30  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 5.292/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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

rural (Requerimento nº 5.295/2013, da deputada Liza Prado);

de congratulações com Laís Gonçalves Chaves pela conquista dos títulos de Miss

Deaf Internacional de 2013 e Miss Deaf América (Requerimento nº 5.301/2013, do

deputado Célio Moreira);

de congratulações com a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária  de

Minas Gerais por sua criação (Requerimento nº 5.302/2013, do deputado Glaycon

Franco);

de aplauso a Janaína Barcelos por sua eleição como Miss Minas Gerais de 2013

(Requerimento nº 5.304/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Rádio Vertical FM, do Município de Arcos, pelos cinco

anos de sua fundação (Requerimento nº  5.305/2013,  do deputado Antônio Carlos

Arantes);
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de congratulações com o Sr. Francisco Neto, colunista social do "Diário do Aço",

pelos  25 anos de trabalho (Requerimento nº  5.306/2013, do deputado Celinho do

Sinttrocel);

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 (Requerimento nº

5.307/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel);

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 (Requerimento nº 5.316/2013, do deputado Cabo

Júlio);

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, conseguiu recuperar veículo objeto de roubo (Requerimento nº

5.317/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram na operação, em Vespasiano, que prendeu os envolvidos no esquema de

furto de fios de cobre de uma empresa de telefonia (Requerimento nº 5.318/2013, do

deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº  5.319/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 5.320/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.321/2013, do
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deputado Cabo Júlio);

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;  (Requerimento  nº

5.322/2013, do deputado Cabo Júlio).

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  4  veículos  roubados  (Requerimento  nº  5.323/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

de 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 sobre o Rio Pomba (Requerimento nº 5.324/2013, do deputado Cabo

Júlio);

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 (Requerimento nº 5.325/2013, do deputado

Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 5.375/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento nº 5.376/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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  (Requerimento  nº  5.377/2013,  da
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Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento

nº 5.406/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

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,  nesse

município (Requerimento nº 5.407/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  à  Rádio  Estância  de  Jacutinga  pelos  30  anos  de  ininterrupto

funcionamento e pelos relevantes serviços prestados à comunidade (Requerimento nº

5.408/2013, da Comissão de Transporte);

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,  nesta  Capital

(Requerimento nº 5.409/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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,  nesta  Capital,  que  teriam  rendido  e  mantido  como  reféns  moradores  e

funcionários de um prédio (Requerimento nº 5.410/2013, da Comissão de Segurança

Pública);

de aplauso ao Sr. Nelson Missias, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais,  por seu posicionamento de repúdio às declarações feitas pelo Sr.  Roberto

Bacellar,  juiz paranaense candidato à presidência  da  Associação dos Magistrados

Brasileiros,  favoráveis  à  pena  de  morte  para  juízes  corruptos  (Requerimento  nº

5.412/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

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 (Requerimento nº 5.413/2013,

da Comissão de Segurança Pública);
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de aplauso aos policiais  civis  que participaram da investigação e 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 fotógrafo Walgney Assis Carvalho (Requerimento

nº 5.416/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

de repúdio às declarações favoráveis à pena de morte para juízes corruptos feitas

pelo Sr.  Roberto Bacellar,  candidato à presidência da Associação dos Magistrados

Brasileiros (Requerimento nº 5.419/2013, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista, Luiz Humberto Carneiro, Gilberto Abramo, Sebastião Costa e Mário Henrique

Caixa (substituindo o Deputado Antônio Lerin, por indicação da Liderança do BAM),

membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Doutor Wilson, declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento  do  deputado Gilberto  Abramo,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

proposições  da comissão e  acusa o  recebimento  das seguintes  proposições,  das

quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projeto

de  Resolução  nº  4.221/2013  e  Projetos  de  Lei  nºs  286  e  2.001/2011,  3.194  e

3.669/2012;  3.839,  3.911,  3.952,  3.964,  3.991,  4.004,  4.011,  4.013,  4.022,  4.024,

4.031/2013  (deputado  Mário  Henrique  Caixa);  4.036,  4.043,  4.057,  4.066,  4.067,

4.071 a 4.073, 4.082, 4.093, 4.094, 4.101, 4.104, 4.130, 4.137, 4.186/2013(deputado

Sebastião Costa). 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, cada um por sua vez, os pareceres de redação

final  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.221/2013  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  286  e

2.001/2011;  3.194  e  3.669/2012;  3.839,  3.911,  3.952,  3.964,  3.991,  4.004,  4.011,

4.013,  4.022,  4.024,  4.031/2013  (deputado  Mário  Henrique  Caixa);  4.036,  4.043,

4.057, 4.066, 4.067, 4.071 a 4.073, 4.082, 4.093, 4.094, 4.101, 4.104, 4.130, 4.137,

4.186/2013,  que receberam parecer  por  sua aprovação.  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, 28 de agosto de 2013.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Deiró Marra - Gilberto Abramo.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE ÂNGELA MARIA PRATA PACE

SILVA DE ASSIS PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA JUCEMG, EM 13/8/2013

Às 11h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Marques Abreu e Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado Ivair Nogueira,

por indicação da liderança do Bloco Minas Sem Censura), membros da supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente ad hoc, deputado Dalmo Ribeiro

Silva, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira  reunião  da comissão.  A presidência  informa que a  reunião  se  destina  a

eleger  o  presidente  e  o  vice-presidente  da  comissão.  A  seguir,  determina  a

distribuição de cédulas de votação, devidamente rubricadas e convida o deputado

Tadeu Martins Leite para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos

votos, o escrutinador anuncia que foram registradas três cédulas de votação e que os

deputados Dalmo Ribeiro Silva e Marques Abreu obtiveram três votos cada um, para

presidente e vice-presidente, respectivamente. A seguir, o presidente ad hoc proclama

os eleitos e declara empossado como vice-presidente o deputado Marques Abreu, a

quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  Ato  contínuo,  o  deputado  Marques  Abreu

declara empossado como presidente o deputado Dalmo Ribeiro Silva, a quem passa

a direção dos trabalhos.  A presidência designa como relator  o deputado Marques

Abreu.  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Leonídio Bouças - Marques Abreu - Zé Maia.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/8/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Tadeu  Martins  Leite  e  Tenente  Lúcio,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  deputado  Deiró  Marra.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Marques  Abreu,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
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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. 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

4.139, 4.196 e 4.216/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Votaram “sim”

os deputados membros da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 5.238 e 5.267/2013. 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  Marques

Abreu  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  política

estadual de esporte e lazer, a partir  do monitoramento dos programas e ações do

PPAG  2012-2015,  exercício  2013,  relativos  a  essa  política.  A  seguir,  recebe

requerimento  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater o Estatuto da Juventude, sancionado pelo governo

federal.  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.

Marques Abreu, presidente - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/8/2013

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Patrocínio o deputado Leonídio

Bouças (substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da liderança do Bloco

Minas sem Censura),  membro da supracitada comissão.  Está presente também a

deputada Liza Prado. Havendo número regimental, o presidente, deputado Leonídio

Bouças,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,

aprova-a e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a
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criação  da  região  metropolitana  do  Triângulo  mineiro  e  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Greyce Elias, Marcilene Jacinto Queiroz e

Neuza Mendes, vereadoras de Patrocínio; e os Srs. Weliton Prado, deputado federal;

Lucas Campos Siqueira, prefeito  municipal de Patrocínio e presidente da Amapar;

Cássio  Remis  Santos,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Patrocínio;  Antônio

Oliveira,  secretário  de  Gestão  Estratégica  da  Prefeitura  de  Uberaba;  Maurício

Cassimiro, assessor de Integração Regional da Prefeitura de Uberlândia; e Thiago

Malagoli,  Carlos  Alberto  Silva  e  Marco  Antônio  de  Castro  Alves,  vereadores  de

Patrocínio, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente e a deputada

Liza  Prado,  coautores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tecem  suas

considerações  iniciais.  Logo após,  a  presidência  passa a palavra  aos  convidados

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme  consta  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, 27 de agosto de 2013.

Leonídio Bouças, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/8/2013

Às  14h15min,  comparece na  Câmara Municipal  de  Patos  de  Minas  o  deputado

Leonídio Bouças (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da liderança

do Bloco Minas sem Censura), membro da supracitada comissão. Estão presentes

também  a  deputada  Liza  Prado  e  o  deputado  Hely  Tarqüínio.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado  Leonídio  Bouças,  declara  aberta  a  reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  criação  da  região

metropolitana do Triângulo mineiro e interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir a Sra. Edimé Erlinda de Avelar, vereadora de Patos de Minas, e os Srs.

Weliton Prado, deputado federal; Pedro Lucas Rodrigues, prefeito de Patos de Minas;

Almir Silva, vice-prefeito de Uberaba; Otaviano Marques de Amorim, presidente da
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Câmara Municipal de Patos de Minas; Paulo Piau, prefeito de Uberaba e presidente

da Amvale; Pedro Borges, chefe de gabinete da Prefeitura de Frutal; Marco Aurélio

Epaminondas França, secretário executivo da Associação dos Municípios do Baixo

Vale do Rio Grande; Antônio Oliveira, secretário de Gestão Estratégica da Prefeitura

de Uberaba; Maurício Cassimiro, assessor de Integração Regional da Prefeitura de

Uberlândia;  Francimar  Rosa,  Valdir  Reis,  Antônio  Ferreira,  Francisco  Carlos

Frechiane, José Lucilo  da Silva Júlio,  Braz Paulo de Oliveira,  Lindomar Francisco,

José Osmar de Castro e Itamar  André  Santos,  vereadores de  Patos de Minas;  e

Joaquim Ferreira, vereador de Arapuá, que são convidados a tomar assento à mesa.

O presidente e a deputada Liza Prado, coautores do requerimento que deu origem ao

debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, a presidência passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta 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, 26 de agosto de 2013.

Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2013

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos  Pimenta,  Arlen Santiago e Doutor  Wilson Batista,  membros da supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Carlos  Mosconi,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Carlos  Pimenta,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios  do  deputado  Vanderlei  Miranda,  presidente  da  Comissão  de  Prevenção  e

Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, convidando os membros desta comissão

para participarem da reunião de monitoramento da política estadual de combate ao

uso  de  drogas  e  álcool,  em  4/9/2013,  às  14h30min;  do  deputado  Célio  Moreira,
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presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

convidando os membros desta comissão para participar da reunião de monitoramento

da política pública estadual de saúde e saneamento, em 27/8/2013, às 9h30min; e de

correspondência publicada no  Diário do Legislativo,  em 8/8/2013:  ofícios  dos Srs.

Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais; e Roberto

Luiz D'Avila,  presidente  do  Conselho  Federal  de  Medicina;  e da  Sra.  Maria  Coeli

Simões Pires, secretária de Casa Civil (2). O presidente acusa o recebimento das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  n°s  904/2011  (Arlen  Santiago);

2.504/2011(Doutor Wilson Batista); 2.714/2011 (Carlos Pimenta), todos no 2º turno; e

3.441/2013,  em turno único (Pompílio  Canavez).  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,  dos

Projetos de Lei nºs 904/2011 (relator: deputado Arlen Santiago) na forma do vencido

no 1º turno; 2.504/2011 (relator: deputado Doutor Wilson Batista) na forma do vencido

em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta; 2.714/2011 (relator: deputado Carlos

Pimenta) na forma do vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 2.847/2012 (relator: deputado Carlos Pimenta) na forma do Substituto nº 1,

que apresenta. 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 2.392/2011 (relator: deputado Pompílio Canavez); 3.835/2013

(relator:  deputado  Arlen  Santiago);  3.854/2013  (relator:  deputado  Arlen  Santiago);

3.931/2013  (relator  deputado  Pompílio  Canavez);  4.121/2013  (relator:  deputado

Pompílio  Canavez),  que receberam parecer  por  sua aprovação,  votando "sim"  os

deputados Carlos Pimenta, Carlos Mosconi, Arlen Santiago e Doutor Wilson Batista.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.278 e 5.289/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.001/2011, 3.946,

3.952  e  4.072/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
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compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  requerimentos  dos  deputados

Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência pública para debater as

condições de atendimento e prestação de serviços do Ipsemg no Vale do Aço; Célio

Moreira em que solicita seja realizado debate público para discutir a atual situação

financeira  e  administrativa  das  santas  casas  de  misericórdia  e  dos  hospitais

filantrópicos do Estado; Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública

para debater  a utilização dos recursos repassados pelo Ministério  da Saúde para

programas de tratamento e prevenção da aids; Arlen Santiago em que solicita seja

realizada audiência pública  para  ouvir  a  Secretaria  de  Estado de Saúde sobre  o

programa de prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama; da Comissão de

Saúde em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de

informações sobre as por ela medidas tomadas para prevenção, combate e controle

do vírus H1N1; Carlos Mosconi (2) em que solicita seja encaminhado à Prefeitura

Municipal de Caxambu pedido de informações sobre o encerramento das atividades

do Hospital Casa de Caridade São Vicente de Paulo e em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a política estadual de saúde a partir do monitoramento

dos programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos a essa política

e seja convidada para essa reunião a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do

Crack e Outras Drogas;  e da deputada Liza Prado em que solicita  seja realizada

audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 3.264/2012, de sua autoria, que

institui  o selo de qualidade das instituições de saúde do Estado. Foram recebidos

para posterior apreciação os requerimentos dos deputados Adelmo Carneiro Leão em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o  atual  quadro  de

contaminação de indivíduos pelo vírus da gripe no Estado, especialmente do tipo A

(H1N1); Elismar Prado em que solicita seja realizada audiência pública no Município

de Uberlândia para debater a precariedade dos serviços prestados aos servidores

públicos estaduais e seus dependentes pelo Ipsemg; Doutor Wilson Batista em que

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para a

inclusão  prioritária  dos  Municípios  de  Coronel  Pacheco,  Mercês,  Ponte  Nova  e

Santana do Deserto nas visitas das unidades móveis de prevenção ao câncer; Carlos
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Pimenta  (3)  em que solicita  seja  encaminhado à Secretaria  de  Estado de Saúde

pedido de providências para a aquisição e a doação de ambulâncias aos Municípios

de Leme do Prado,  Campo Azul,  Cônego Marinho e  Francisco  Dumont,  que não

possuem veículo para transporte de pacientes em estado grave; em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para incluir

serviços  de  fisioterapia  no  âmbito  do  Programa de Saúde da Família;  e  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências

para que faça um levantamento  dos municípios  que não conseguiram concluir  as

unidades do programa Farmácias de Minas e apresente um programa de ajuda a

esses  Municípios;  Arlen  Santiago  e  Doutor  Wilson  Batista  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde pedido de

informações sobre as emendas parlamentares destinadas a hospitais mineiros nos

anos de 2010 a 2013, especificando quais emendas foram apresentadas, quais foram

pagas e o motivo do não pagamento das que se encontram pendentes, e sobre os

pedidos de verba dos hospitais mineiros para aplicação em programas prioritários

protocolados  no  Ministério  da  Saúde  nesse  período,  especificando  quais  foram

pagos, quais estão empenhados e quando serão pagos e os que foram recusados e o

motivo da recusa; Arlen Santiago em que solicita seja encaminhado à Presidência do

Ipsemg e  à  Diretoria  de  Saúde dessa autarquia  pedido  de informações sobre  os

investimentos  no  hospital  do  Ipsemg,  especificando  investimentos  feitos,  em

execução e programados, principalmente em relação ao atendimento de urgência e

emergência; Arlen Santiago (5) em que solicita seja encaminhado à Presidência do

Ipsemg  e  à  Diretoria  de  Saúde  dessa  autarquia  pedido  de  providências  para  a

realização  de  campanha  educativa  destinada  a  orientar  os  servidores  públicos

estaduais a procurar atendimento médico em hospitais de sua região e a criação de

um serviço de orientação que garanta atendimento para os pacientes do interior em

sua  própria  região;  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Ministério  da  Fazenda

pedido de informações sobre o total da arrecadação do Imposto sobre Operações

Financeiras  nos  últimos  doze  anos;  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com o  Secretário  de  Estado  de  Saúde pela  brilhante  atuação  da

Secretaria de Estado da Saúde no tocante ao trabalho de profilaxia para tentar evitar
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a proliferação da dengue no próximo verão; em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Educação pedido de informações sobre as condições de funcionamento

da Comissão Nacional de Médicos Residentes, com as especificações que menciona;

Doutor Wilson Batista em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Saúde  pedido  de  informações  sobre  os  tratamentos  para  obesidade  mórbida,  a

quantidade de cirurgias bariátricas realizadas e a descrição do fluxograma de acesso

ao tratamento; Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado à Secretaria de

Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  realizar  a  troca  dos  aparelhos

defeituosos  da  marca  Cepa  CG  para  medição  do  nível  de  glicemia,  conforme

reportagens veiculadas pelo jornal Estado de Minas; Marques Abreu em que solicita

seja encaminhado à Presidência desta Casa pedido de providências para divulgar,

nos canais de comunicação da Assembleia, do Dia Latinoamericano e Nacional de

Conscientização sobre a Epilepsia, celebrado em 9/9/2013. 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, 28 de agosto de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Arlen  Santiago  -  Doutor  Wilson

Batista - Pompílio Canavez.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2013

Às 10h2min, 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 Glaycon Franco,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a discutir e votar proposições da Comissão. 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  Glaycon
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Franco em que solicita seja realizada audiência pública para debater o combate ao

uso de crack e outras drogas em Conselheiro Lafaiete 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, 27 de agosto de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Doutor Wilson Batista - Braulio Braz.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA TELEFONIA, EM 21/8/2013

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, João

Leite,  Lafayette  de  Andrada,  Romel  Anízio  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia,

declara aberta a reunião. Retira-se da reunião o deputado Lafayette de Andrada. Em

virtude da aprovação de requerimento do deputado João Leite, o presidente dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros  da  comissão  presentes;  e  informa  que  a  reunião  se  destina  a  obter

esclarecimentos sobre o objeto da CPI. 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 João Leite e Romel

Anízio em que solicitam seja ouvido nesta reunião o Sr. Fernando Martins, procurador

da República em Minas Gerais. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir  o  citado procurador  e convida também o Sr.  Marcelo Barbosa,

coordenador  do  Procon  Assembleia,  para  tomar  assento  à  mesa.  A presidência

concede  a  palavra  aos  deputados  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Neste momento, comparece à reunião

o deputado Ulysses Gomes, vice-presidente da comissão, e registram-se, também, as

presenças  da deputada Liza  Prado  e  dos  deputados  Duilio  de  Castro  e  Leonídio

Bouças. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a

finalidade desta, agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão

para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Adalclever  Lopes -  João Leite  -  Romel  Anízio -  Sargento

Rodrigues - Ulysses Gomes.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2013

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Tiago  Ulisses  e  Ulysses  Gomes  (substituindo  o  Deputado  Elismar  Prado,  por

indicação da Liderança do Bloco MSC), membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, a Deputada Liza Prado e o Deputado Romel Anízio. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Ulysses Gomes, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  das  Sras.  Manuela

Machado,  superintendente de interiorização da Secretaria de Estado de Cultura, e

Gabriella Abreu Costa de Souza Lima, promotora de justiça da Comarca de Poços de

Caldas,  publicados  no  Diário  do  Legislativo  de  3  e  15/8/2013,  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.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.132, 5.133,

5.135, 5.141, 5.184,  5.209, 5.219, 5.263 e 5.304/2013. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 4.130 e 4.137/2013. 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  Elismar  Prado  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater  a política estadual  de cultura,  a partir  do monitoramento de programas e

ações  do  exercício  2013 do  PPAG 2012-2015.  A seguir,  recebe  requerimento  do

deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência pública para apurar se

bens do patrimônio  histórico material  e  imaterial  da Polícia Militar  e do Corpo de
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Bombeiros Militar de Minas Gerais que estavam cedidos ao parque Walter World do

Município de Poços de Caldas já foram devolvidos ao patrimônio cultural da Polícia

Militar de Minas Gerais. 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, 4 de setembro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

ATA DA 4ª 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 21/8/2013

Às  14h31min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Lafayette de Andrada, Romel Anízio, Sebastião Costa e Rômulo Viegas (substituindo

o deputado Jayro Lessa, por indicação da liderança do BTR), membros da Comissão

de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.260/2013, em turno único, cuja

relatoria  avocou  a  si.  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 4.260/2013 (relator:  deputado Zé

Maia).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de

todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2013
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Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Bosco e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Juninho Araújo,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, a presidente, deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  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  da

seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.  Kátia  Ferraz  Ferreira,  Presidente  do

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Conped -,

convidando  os  membros  desta  Comissão  a  participar  da  explanação  técnica  do

software Bus Alert, em 28/8/2013, às 9 horas, na Casa dos Direitos Humanos, em

Belo Horizonte;  da Deputada Liza Prado, Presidente da Comissão de Defesa dos

Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  convidando  os  membros  desta  Comissão  a

participar  da  reunião  de  monitoramento  da  política  estadual  da  pessoa  com

deficiência,  em  25/9/2013,  às  9h30min,  no  auditório  desta  Casa;  e  do  Deputado

Durval  Ângelo,  Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  convidando  os

membros  desta  Comissão  a  participar  da  reunião  de  monitoramento  da  política

estadual  de  direitos  humanos,  exercício  de  2013,  em 18/9/2013,  às  9h30min,  no

Auditório desta Casa; e de correspondência publicada no  Diário do Legislativo,  na

data mencionada entre parênteses: ofícios  da Sra.  Elizabeth  Rodrigues de Souza

Ferreira  da  Silva,  representante  do  Estado  no  Fórum  Colegiado  Nacional  de

Conselheiros  Tutelares  (10/8/2013);  e  dos  Srs.  Etevaldo  Barcelos  Fontenele,

secretário-geral  da  Confederação  da  Maçonaria  Simbólica  do  Brasil  (8/8/2013);  e

Djalma Bastos de Morais,  presidente da Cemig (15/8/2013).  A presidente acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados  mencionados entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  3.704/2013,  em 2º

turno; 3.771, 4.122, 4.228, 4.232, 4.236, 4.242, 4.248, 4.267, 4.275 e 4.278/2013, em

turno único (Deputado Bosco); 3.944 e 4.144/2013, em turno único (Deputado Celinho

do Sinttrocel). 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
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Plenário. O Projeto de Lei nº 2.623/2011, em 1º turno, é convertido em diligência à

Secretaria de Estado de Saúde, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e

ao Conselho Estadual de Saúde, após aprovação de requerimento apresentado por

seu relator, Deputado Bosco. 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 3.013/2012, 3.771, 4.122/2013 com a Emenda nº

1,  4.228,  4.232,  4.236,  4.242  e  4.248/2013,  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação,  votando  “sim”  a  Deputada  Rosângela  Reis  e  os  Deputados  Bosco  e

Dalmo Ribeiro Silva. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 5.296 e 5.298/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

286/2011, 3.964, 3.991, 4.004, 4.011, 4.022, 4.024, 4.031, 4.043, 4.057, 4.066, 4.071,

4.073, 4.093 e 4.104/2013. 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

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; e 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. São recebidos pela presidente, para serem apreciados em reunião

posterior,  os  requerimentos  da  deputada  Rosângela  Reis  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para debater o processo de certificação de entidades de

assistência social; e dos deputados Fred Costa (3) em que solicita sejam realizadas

audiências públicas para debater as condições de atendimento e manutenção das

instituições  de longa permanência  no  Estado;  para debater  a política estadual  de

proteção ao idoso a partir do monitoramento dos programas e ações do exercício de

2013 do PPAG 2012-2015 relativos a essa política; e para debater o Plano Nacional
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de Educação, especialmente as implicações para as associações de pais e amigos

dos excepcionais da aprovação da Meta 4; e Celinho do Sinttrocel em que solicita

seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  o  quadro  da  regulamentação  dos

serviços de mototáxi  e motofrete  no  Estado.  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.

Rosângela Reis, presidente - Bosco.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2013

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Sávio Souza Cruz e João Leite (substituindo o deputado Duarte Bechir, 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 Sávio Souza Cruz, 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: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado da

casa  civil  e  de  relações  institucionais  (publicado  no  Diário  do  Legislativo de

12/7/2013); do Cel. BM Ezequiel Silva, diretor de assuntos institucionais do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais (publicado no Diário do Legislativo de 19/7/2013);

do  Sr.  Gilberto  Wagner  Martins  Pereira  Antunes,  secretário  de  Estado  de

desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas (publicado

no Diário do Legislativo de 8/8/2013); da Sra. Aparecida Linhares Pimenta, secretária

municipal de saúde de Poços de Caldas, e do Sr. José Sacido Barcia Neto, prefeito

municipal de São Lourenço (publicados no  Diário do Legislativo de 15/8/2013);  do

promotor de justiça Júlio César Luciano, da Promotoria de Justiça Especializada de

Defesa do Patrimônio Público, prestando esclarecimentos relativos a requerimento da

comissão  em  que  encaminhou  ao  procurador-geral  do  Estado  cópia  da
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correspondência  do  Sr.  Marcos  Rodrigues  da  Silva  contendo  denúncia  relativa  à

licitação  das  obras  de  desassoreamento  da  Lagoa  da  Pampulha,  realizada  pelo

Município de Belo Horizonte; do Sr.  Josué Costa Valadão, secretário municipal de

governo,  encaminhando  o  Parecer  Técnico  nº  2.488/2012  atendendo  ao

Requerimento de Comissão nº 6.054/2013; do Sr. Régis Maciel Ferreira Junior, da

Diretoria  de  Atendimento  a  Denúncias  do  Cidadão  e  de  Órgãos  de  Controle,

prestando informações sobre a granja de suinocultura da Fazenda Itajubá, objeto de

audiência  pública  realizada por  esta comissão em 30 de abril;  do deputado Almir

Paraca,  presidente  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  convidando  esta

comissão a participar das audiências públicas que serão realizadas em agosto; e dos

deputados Antônio Carlos Arantes, presidente da Comissão de Política Agropecuária

e Agroindustrial, e Sávio Souza Cruz, presidente da Comissão de Minas e Energia,

convidando  esta  comissão  para  participar  das  reuniões  de  monitoramento  das

políticas estaduais de agropecuária e de energia e mineração, a serem realizadas,

respectivamente, nos dias 24 e 10 de setembro; e-mails do Movimento Mineiro pelos

Direitos  Animais  conclamando  esta  comissão  a  participar  de  manifestação  pela

preservação da vida de 10 cães que serão mortos para servir  a aulas de técnica

veterinária na Universidade Federal de Viçosa e contra a retirada pela Prefeitura de

Belo  Horizonte  das  capivaras  que  vivem  no  entorno  da  Lagoa  da  Pampulha;  e

solicitando apoio ao abaixo-assinado pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.051/2013,

que dispõe sobre a proibição da utilização da tecnologia de incineração no processo

de destinação final dos resíduos sólidos urbanos e dá outras providências; e do Sr.

Adimar Damasceno Breder, solicitando apoio para a aprovação do Projeto de Lei nº

575/2011, que dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e dá outras

providências; e folder encaminhado pelo Instituto Brasileiro de Direito Minerário à esta

comissão sobre o curso Novo Marco Regulatório da Legislação Mineral, que ocorrerá

nos  dias  23,24  e  25  de  outubro  de  2013  em  São  Paulo.  O  presidente  acusa  o

recebimento, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 4.249 e 4.290/2013 para os

quais designou como relator o deputado Rômulo Veneroso. 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 discussão e votação, cada um
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por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

4.067 e 4.186/2013. Registra-se a presença do deputado Duarte Bechir. Retira-se da

reunião o deputado João Leite. 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 Célio Moreira, em que solicita seja

realizada audiência pública para debater as políticas estaduais de meio ambiente e

de saneamento, a partir do monitoramento dos programas e ações do exercício 2013

do PPAG 2012-2015, relativos a essas políticas. Solicita, ainda, sejam convidadas as

Comissões de Saúde, de Minas e Energia e a Extraordinária das Águas. 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.

Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/8/2013

Às 14h17min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Ivair Nogueira,

Anselmo José Domingos e Bosco (substituindo o deputado Gustavo Valadares, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e,

em  virtude da aprovação  de requerimento do deputado Anselmo José Domingos,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  da  Sra.  Kátia

Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência convidando os membros da Comissão de Transporte, Comunicação

e Obras Públicas para participarem da explanação técnica do software bus alert, dia

28/8/2013 às 9h na Casa dos Direitos Humanos situado à Av. Amazonas,  nº 558,

Centro; e do Sr. Denis Ribeiro Leite, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de
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Governador  Valadares  agradecendo  o  envio  das  notas  taquigráficas  referentes  a

audiência pública que debateu as condições da prestação de serviços de transporte

de passageiros da empresa Azul Linhas Aéreas; e de correspondência publicada no

Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil;  e dos Srs. Romecarlos Costa Nunes,

presidente da Câmara Municipal de Prata (19/7/2013); Carlos Melles, secretário de

Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Joselito  Rodrigues  de  Castro,  diretor

executivo da concessionária Nascentes das Gerais;  José Pedro de Amengol Filho,

diretor  regional  dos  Correios;  deputado  federal  Mauro  Lopes;  Sérgio  del  Bianchi

Junior,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Espírito  Santo  do  Pinhal  e  demais

vereadores (8/8/2013); Júlio César dos Santos Esteves, secretário de Estado adjunto

da Secretaria de Casa Civil;  Marcos Memento, prefeito municipal de Nepomuceno

(10/8/2013); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil; e

do  Sr.  Edison  Gualberto  de  Souza,  presidente  da  Associação  Comercial  e

Empresarial de Governador Valadares; ( 15/8/2013).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  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  no  1º  turno,  dos  Projeto  de  Lei  nº  4.245/2013  (relator:

deputado Paulo  Guedes).  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 3.980/2013 (relator: deputado Ivair Nogueira) e 3.981/2013

com a Emenda nº 1 (relator: deputado Ivair Nogueira), que receberam parecer por

sua aprovação. Votaram sim todos os deputados presentes. Submetidos a votação,

cada um por  sua vez,  são aprovados os Requerimentos  nºs  5.134;  5.136;  5.137;

5.140;  5.150;  5.211;  5.292;  5.302;  5.305;  5.306;  5.307;  5.308  e  5.309/2013.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.194/2012 e 3.935/2013. 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
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aprovados  requerimentos  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Superintendente  Regional  do  Dnit  em  Minas  Gerais  pedido  de

providências para que sejam colocados redutores de velocidade, radares e todo e

qualquer tipo de ação para diminuir o grande número de acidentes no trecho da BR-

116 relativo ao Bairro Serapião no Município de Dom Cavati; e dos deputados Célio

Moreira,  em que solicita  seja encaminhado ao secretário  de Transportes  e  Obras

Públicas - Setop - e ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens do

Estado de Minas Gerais - 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  o  Município  de  Carlos  Chagas  ao Município  de

Pavão; Célio Moreira em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de

Transporte,  Comunicação e  Obras  Públicas  no  Município  de  Carlos  Chagas  para

debater a atual situação do trecho que liga esse município ao Município de Pavão;

Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater o congestionamento diário

do trânsito na direção dos bairros Belvedere e Sion e no Centro de Belo Horizonte;

Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater os problemas de trânsito em

torno  das  faculdades  durante  os  horários  de  início  e  término  de  aulas  em  Belo

Horizonte;  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de

aplauso  à  Rádio  Estância  de  Jacutinga,  na  pessoa  de  seu  sócio  fundador  José

Benedicto de Souza, no endereço Avenida Afonso Pena, 340, Centro, CEP 37590-

000, Jacutinga-MG, pela data comemorativa do aniversário de 30 anos de ininterrupto

funcionamento  daquela  instituição,  bem  como  pelos  relevantes  serviços  de

comunicação  e  informação  prestados  à  comunidade  de  Jacutinga  e  região;  Ivair

Nogueira em que solicita seja encaminhado ao Ministro de Planejamento pedido de

providências para que sejam incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento

as obras de duplicação da Rodovia BR-262, no trecho que liga os Municípios de Nova

Serrana  ao  de  Uberaba;  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Presidente do Tribunal de Contas da União pedido de providências para que seja

realizada  inspeção  nas  obras  de  melhoria  da  Rodovia  BR-491,  no  trecho  entre
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Guaranésia e Guaxupé, tendo em vista a possível utilização de materiais de baixa

qualidade;  Ivair  Nogueira  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  departamento

Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  seja

realizada  inspeção  nas  obras  de  melhoria  da  Rodovia  BR-491,  no  trecho  entre

Guaranésia e Guaxupé, tendo em vista a possível utilização de materiais de baixa

qualidade. - Aprovada a proposição; Ivair Nogueira em que solicita seja encaminhado

ao departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pedido de providências

para que se melhore a sinalização do trecho em obras da Rodovia BR-491 entre os

Municípios de Guaranésia e Guaxupé,  devido ao grande número de acidentes de

trânsito registrados desde o início das obras; Mário Henrique Caixa em que solicita

seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -

e  ao Diretor-Geral  do  departamento de  Estradas de Rodagem de Minas  Gerais  -

DER-MG - pedido de providências para que sejam adotadas medidas urgentes para

restringir o trânsito de veículos automotores de carga na Rodovia MG-167, no trecho

que  liga  o  Município  de  Três  Pontas  ao  Município  de  Varginha,  no  período

compreendido entre 6:00 às 8:00 horas e 18:00 às 20:00 horas de segunda-feira a

sexta-feira, enquanto não for construída a terceira faixa no referido trecho, além de

outras medidas imprescindíveis para aumentar a segurança dos usuários da rodovia

e reduzir o elevado índice de acidentes; Juarez Távora e do Ivair Nogueira, em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  diretor-geral  do  departamento  de  Estradas  de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - pedido de providências para que

seja instalada passarela para travessia de pedestres na Rodovia MG-383, no acesso

ao Distrito de Piquiri, no Município de Congonhas; Ivair Nogueira e Juarez Távora, em

que solicitam seja encaminhado ao diretor-geral  do departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - pedido de providências para que

sejam realizados os pagamentos de indenização às famílias afetadas pela duplicação

da Rodovia MG-383 no trecho entre os Municípios de Congonhas e Jeceaba; dos

deputados Ivair  Nogueira e Juarez Távora em que solicitam seja encaminhado ao

departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  -  Dnit  -  pedido  de

providências  para  que  sejam  instalados  lombadas  e/ou  redutores  eletrônicos  de

velocidade  nos  trechos  com  maior  índice  de  acidentes  e  nos  considerados  mais
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perigosos da Rodovia BR-040; Ivair Nogueira e Juarez Távora, em que solicitam seja

encaminhado ao Diretor-Geral do departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de  Minas  Gerais  -  DER-MG  -  pedido  de  providências  para  que  seja  construída

passagem subterrânea para pedestres no Km 9 da Rodovia MG-383; Ivair Nogueira

em que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - pedido de providências para que

seja alterado o itinerário da linha de ônibus 4380 que liga o Bairro Bom Retiro a Belo

Horizonte  de  forma  a  circular  pelo  bairro  nos  dois  sentidos  para  embarque  dos

usuários, devido aos riscos de acidentes na travessia da Rodovia BR-381. 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.

Ivair Nogueira, presidente - Anselmo José Domingos - Gilberto Abramo.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE GILBERTO PINTO MONTEIRO DINIZ PARA O

CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM 22/8/2013

Às 15h10min, comparecem na sala das comissões os deputados Inácio Franco,

Rômulo Viegas, Duarte Bechir e Ulysses Gomes, membros da supracitada comissão.

Estão  presentes  também  a  deputada  Ana  Maria  Resende  e  os  deputados  Ivair

Nogueira  e  Rogério  Correia.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado

Inácio Franco, 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 proceder à arguição pública do Sr.

Gilberto Pinto Monteiro Diniz, indicado pelo governador do Estado para o cargo de

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 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.  Na  fase  de  discussão  do

parecer do relator, deputado Duarte Bechir, que conclui pela aprovação da Indicação
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nº  77/2013,  o  presidente  defere  o  pedido  de  vista  do  deputado Ulysses  Gomes.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária que ocorrerá no dia

27/8/2013, às 15:00 horas, no Plenarinho II, para apreciar e votar o Parecer sobre a

Indicação nº 77/2013, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Inácio Franco, presidente - Ulysses Gomes - Duarte Bechir - Romel Anízio.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/8/2013

Às 8h15min, comparece na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano o deputado

Paulo Lamac, membro da supracitada comissão. Está presente também o deputado

Celinho do  Sinttrocel.  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 o procedimento licitatório previsto no Edital de Concorrência nº 055/2013

(concessão  administrativa  para  a  implantação,  operação,  gerenciamento  e

manutenção de Unidades de Planejamento Integrado - UAIs) e as consequências do

possível  fechamento  da  UAI  de  Coronel  Fabriciano.  A presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Rosângela Mendes Alves, prefeita

municipal  de Coronel  Fabriciano;  e os  Srs.  Bruno Morais de Oliveira Torres, vice-

prefeito  desse  município;  vereadores  Marcos  da  Luz  Evangelista  Lima  Martins,

Geraldo  Lúcio  de  Assis  e  Eliezer  Damasceno  de  Miranda,  respectivamente,

presidentes  das Câmaras Municipais  de  Coronel  Fabriciano,  Jaguaraçu e  Antônio

Dias;  e  José  Vespasiano  Cassemiro,  da  Câmara  Municipal  de  Timóteo;  Ednalvo

Severino,  diretor  jurídico  da  Associação  Comercial,  Industrial  e  de  Prestação  de

Serviços  de  Coronel  Fabriciano,  representando  o  Sr.  Jorge  Damasceno  Júnior,

presidente  dessa  entidade;  e  José  Maria  Fagundes,  presidente  do  Sindicato  do

Comércio do Vale do Aço, que são convidados a tomar assento à mesa. O deputado

Paulo  Lamac,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.

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.

Bosco, presidente.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

26/8/2013

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  Estão  presentes  os

deputados Almir Paraca e Pompílio Canavez. A presidência informa que a reunião se

destina a dar continuidade à discussão sobre o crime conhecido como "chacina de

Unaí",  no  qual  foram executados de maneira sumária  servidores do Ministério  do

Trabalho durante uma fiscalização trabalhista. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ana  Palmira  Arruda  Camargo,  diretora,

representando  Rosângela  Silva  Rassy,  presidente  do  Sindicato  Nacional  dos

Auditores Fiscais do Trabalho; Genir Lage; e Helba Soares da Silva; e os Srs. Vicente

Ângelo  Sillerzio  Alves  Pereira,  superintendente  regional  substituto,  representando

Valmar Gonçalves de Sousa, superintendente regional do Trabalho e Emprego em

Minas  Gerais;  José  Augusto  de  Paula  Freitas,  presidente  da  Associação  dos

Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais - Aafitmg; Carlos Alberto Menezes

Calazans, ex-superintendente Regional do Incra e ex-delegado do Trabalho, que são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  deputado  Durval  Ângelo,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues.

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/8/2013

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

o  deputado  André  Quintão,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,

também,  as  deputadas  Ana  Maria  Resende  e  Luzia  Ferreira.  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

refletir sobre a trajetória do Conselho Estadual da Mulher e debater sua função na

atualidade. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Jô  Moraes,  deputada  Federal;  Carmen  Piedade  Rocha,  subsecretária  de

Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e presidente

do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  representando

Cássio  Soares,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Eliana  Piola,

coordenadora Especial de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  Social;  Neusa  Cardoso  de  Melo,  presidente  do  Conselho

Estadual  da  Mulher;  Maria  Dirlene  Trindade  Marques,  coordenadora  da  Rede

Feminista  de  Saúde  -  Seção  Minas  Gerais;  e  Sílvia  Helena  Rocha,  Secretária

Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania do Município de Belo Horizonte, que são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência tece suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - João Leite.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/8/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Paulo Guedes e Luiz Henrique (substituindo o deputado Fabiano Tolentino,

por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes  também  os  deputados  Carlos  Pimenta,  Duarte  Bechir  e  Tadeu  Martins

Leite. Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Paulo  Guedes,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a discutir a importação de frutas do Equador, em especial a

banana. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os

Srs.  Marcílio  Magalhães,  superintendente  federal  de  Agricultura  de  Minas  Gerais,

representando  o  Sr.  Antônio  Andrade,  ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento; Thales Almeida Fernandes, diretor-técnico do IMA, representando os

Srs.  Elmiro  Alves  do  Nascimento,  secretário  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento, e Altino Rodrigues Neto, diretor-geral do IMA; Marcelo Lana Franco,

presidente da Epamig;  Cláudio Augusto Bortolini,  coordenador técnico estadual da

Emater-MG,  representando  o  Sr.  José Ricardo  Ramos  Roseno,  presidente  dessa

empresa;  Dirceu  Colares  Moreira,  presidente  da  Confederação  Nacional  dos

Bananicultores; Jorge Luís Raymundo de Souza, presidente da Associação Central

dos  Fruticultores  do  Norte  de  Minas;  José  Antônio  Dias  Silveira,  presidente  da

Cooperativa  dos  Produtores  de  Hortifrutigranjeiros  do  Estado  de Minas  Gerais,  e

Ladislau  Jerônimo  de  Melo,  presidente  da  Associação  dos  Produtores  de

Hortifrutigranjeiros das Ceasas do Estado de Minas Gerais,  que são convidados a

tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Luiz Henrique,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
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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  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao  ministro  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento para debater a implantação do Programa de

Aquisição de Alimentos no Estado. 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, 28 de agosto de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Romel Anízio - Inácio Franco.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Às  9h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Cabo Júlio, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofício dos Srs. Eugênio Charles Soares

e Ivan Martuscelli  Moraes, cidadãos, solicitando o aumento do efetivo policial  e  a

disponibilização de uma viatura para Itanhandu, no Sul de Minas, tendo em vista o

aumento  da  violência  na  região;  e  de  correspondência  publicada  no  Diário  do

Legislativo,  na data mencionada entre parênteses: ofícios  Nélio  Aurélio  de Souza,

Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima; Cylton Brandão da Matta, Chefe da

Polícia  Civil  de  Minas  Gerais;  Elisa  Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  da

Presidência  da  República;  Ana  Cristina  Braga  Albuquerque,  Subsecretária  de

Inovação  e  Logística  do  Sistema  de  Defesa  Social  (24/08/2013).  Registra-se  a

presença dos deputados Leonardo Moreira e 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 apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.316; 5.317; 5.318; 5.319;
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5.320; 5.321; 5.322; 5.324 e 5.325/2013. 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 Sargento Rodrigues (5) em que solicita seja encaminhado ao comandante-

geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de

providência para a convocação dos participantes excedentes do Curso de Formação

de  Oficiais  Bombeiros  Militares  -  CFO-BM/2013;  sejam  realizadas  visitas  da

Comissão de Segurança Pública ao Destacamento da Polícia Militar e à Prefeitura

Municipal de Varjão de Minas para obter esclarecimentos sobre denúcia referente à

realização de obra pública que tem provocado danos ao prédio da Polícia Militar; seja

encaminhada manifestação de aplauso aos  policiais  militares  que participaram de

operação que culminou na apreensão de 3 mil pacotes de cigarros contrabandeados

em Passos, no Sul de Minas Gerais; seja encaminhada manifestação de aplauso aos

integrantes da "Operação Divisas Seguras", realizada por ação conjunta da Polícia

Militar, Polícia Civil,  Polícia Rodoviária Federal e Receitas Estadual e Federal,  que

culminou na apreensão de 861kg de maconha e 300 kg de explosivos no Estado; seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  participaram  de

operação que culminou na maior apreensão de drogas nos últimos meses, na prisão

de três  narcotraficantes  e de três  veículos  de  luxo,  armas de fogo e  balança de

precisão,  realizada  no  Município  de  Pedro  Leopoldo,  Minas  Gerais;  João  Leite,

Leonardo Moreira, Lafayette de Andrada, Cabo Júlio e Sargento Rodrigues (2) em

que  solicitam  sejam  encaminhados  ao  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social

correspondência  enviada  pelo  prefeito  municipal  de  Nova  Lima  e  pedido  de

providências para que seja instalado um posto policial militar na estrada que liga o

referido  Município  ao  município de Sabará;  sejam encaminhadas  ao comandante-

geral da Polícia Militar as mensagens de cidadãos solicitando o aumento do efetivo

da Polícia Militar em Itanhandu, bem como a disponibilização de mais viaturas para

ronda policial  naquele  município.  Cumprida  a finalidade da reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião extraordinária,  hoje,  27/8/13,  às  16 horas,  determina a lavratura da ata  e

encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

João Leite, presidente - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Leonídio  Bouças,  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  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 da seguinte correspondência: e-mails da

Sra.  Débora  Abrão  Baroni  em  que  apresenta  sugestão  ao  Projeto  de  Lei  nº

4.189/2013, que cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso; e do Sr. Emílio Alves

em que solicita informações sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 100,

de 2007, enviados por meio do Fale com a Assembleia; e ofício do presidente desta

Casa em que encaminha o Relatório de Sugestões para a Agenda da ALMG 2013-

2015.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei nºs 4.386/2013 e, em virtude de redistribuição, 774/2011 (Dalmo Ribeiro Silva);

4.355/2013 e, em virtude de redistribuição, 3.497/2012 (Luiz Henrique); 4.385/2013 e,

em  virtude  de  redistribuição,  1.602/2011  (André  Quintão);  2.537/2011  (Duílio  de

Castro, em virtude de redistribuição); Projeto de Resolução nº 411/2011 (Sebastião

Costa, em virtude de redistribuição). Neste momento, retira-se da reunião o deputado

Luiz Henrique. 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. O Projeto de Lei Complementar nº42/2013 e os Projetos de Lei nºs 273,

1.166 e 2.035/2011, 3.185/2012 e 4.251/2013 são retirados de pauta, atendendo-se a

requerimento  do  deputado  Luiz  Henrique  aprovado  pela  comissão.  Os  pareceres

sobre os Projetos de Lei nºs 860, 912, 1.785 e 2.562/2011 e 4.283/2013, no 1º turno,
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deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo

regimental pelo relator, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Neste momento, registra-se a

presença do deputado Gustavo Perrella. 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 1.761/2011

(relator:  deputado  André  Quintão);  2.305/2011  e  3.489/2012  (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, dos Projetos de Lei nºs 2.686/2011 na forma do Substitutivo nº 1 e 4.296/2013

(relator: deputado André Quintão); 4.295/2013 com a Emenda nº 1 (relator: deputado

Duilio  de  Castro);  4.297/2013  (relator:  deputado  Leonidio  Bouças);  4.303/2013

(relator: deputado Gustavo Perrella). São convertidos em diligência à Secretaria de

Estado de Defesa Social  e  à  Polícia  Militar  de Minas Gerais  o  Projeto de  Lei  nº

4.048/2013  (relator:  deputado  Sebastião  Costa);  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 4.331/2013; ao autor e ao DER-MG o

Projeto de Lei nº 4.376/2013 (relator: deputado Gustavo Perrella); e à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 4.358/2013 (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,  no  1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 4.310/2013 com a Emenda nº1, 4.315 e 4.332/2013

(relator: deputado André Quintão). O parecer sobre o Projeto de Lei nº4.345/2013, no

1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo

regimental pelo relator, deputado André Quintão. Neste momento, retira-se da reunião

o deputado André Quintão. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

parecer que conclui  pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade,  no 1º

turno,  do  Projeto  de Lei  nº  4.044/2013 (relator:  deputado Duilio  de  Castro).  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  que concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 4.307 e 4.308/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro
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Silva); 4.326, 4.336 e 4.338/2013 (relator: deputado Duilio de Castro); e 4.361/2013

(relator: deputado Sebastião Costa). 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 em que se solicita

sejam baixados em diligência  ao autor  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.844/2011,  4.311,

4.312, 4.325, 4.327, 4.329, 4.330, 4.333, 4.334 e 4.335/2013. 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, 3 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão - Leonídio Bouças - Duilio de Castro.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Ivair Nogueira,

Anselmo José Domingos e Gilberto Abramo (substituindo o deputado Paulo Guedes,

por indicação da Liderança do MSC), 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  reunião  se

destina  a  debater  a  mobilidade  urbana  na  região  da  Lagoa  da  Pampulha.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Cláudia

Ferreira de Souza, promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo; e os Srs. Célio

Freitas  Bouzada  e  José  Carlos  Mendanha  Ladeira,  respectivamente  diretor  de

Planejamento  e  superintendente  de  Implantação  e  Manutenção  da  BHTrans,

representando  o  Sr.  Ramon  Victor  Cesar,  presidente  dessa  empresa;  Humberto

Pereira de Abreu Júnior, secretário regional municipal de Administração da Pampulha;

Professor  Wendel  Mesquita,  vereador  de Belo Horizonte;  Demerson Furtado Pulis

Gomes,  presidente  da  Liga  Mineira  de  Ciclismo;  Paulo  Alexandre  Aquino  Soares,

presidente da Federação Mineira de Ciclismo; Carlos Starling, presidente da União

Ciclística  Desportiva  de  Minas  Gerais;  Helder  Alves  Novais  e  Fabio  Souza  Melo,
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representando a Sra. Juliana Renault Vaz, presidente da Associação Pró-Civitas dos

Bairros São Luís e São José; e Rogério Marques Pacheco, coordenador do grupo de

ciclismo Giro 30 - Giros Noturnos na Pampulha, que são convidados a tomar assento

à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Gilberto Abramo, 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.  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.

Ivair Nogueira, presidente - Pompílio Canavez - Duarte Bechir - Leonídio Bouças.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO DO NOME

DE FERNANDO ANTÔNIO COSTA IANNOTTI PARA O CARGO DE DIRETOR-

GERAL DO DEOP., EM 27/8/2013

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Luiz Humberto

Carneiro,  Paulo  Guedes  e  Adalclever  Lopes,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o presidente ad hoc, deputado Luiz Humberto Carneiro,

declara aberta a reunião e, informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião da comissão.  A presidência informa que a  reunião  se  destina  a eleger  o

presidente e o vice-presidente da comissão.  A seguir,  determina a distribuição de

cédulas de votação, devidamente rubricadas e convida o deputado Adalclever Lopes

para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador

anuncia que foram registradas três  cédulas  de votação,  e que os deputados Luiz

Humberto Carneiro e Paulo Guedes obtiveram três votos cada um, para presidente e

vice-presidente, respectivamente. A seguir, o presidente ad hoc proclama os eleitos e

declara empossado como vice-presidente o deputado Paluo Guedes, a quem passa a

direção dos trabalhos. Ato contínuo, o deputado Paulo Guedes declara empossado

como presidente o deputado Luiz Humberto Carneiro, a quem passa a direção dos

trabalhos. A presidência designa como relator o deputado Inácio Franco. Cumprida a
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finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Adalclever Lopes - Bonifácio Mourão.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE ÂNGELA MARIA PRATA PACE

SILVA DE ASSIS PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA JUCEMG, EM 27/8/2013

Às 11h5min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Marques  Abreu,  Leonídio  Bouças  e  Zé  Maia,  membros  da  supracitada

comissão. Está presente, também, o deputado Sebastião Costa.  Havendo número

regimental, o presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Leonídio Bouças, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

proceder à arguição pública da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, indicada

para  o  cargo  de  presidente  da  Jucemg.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a indicada e para proceder à sua arguição pública,

conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários

da reunião.  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, da Indicação nº 80/2013, da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis para

o cargo de presidente da Jucemg (relator:  deputado Marques Abreu).  Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Marques Abreu - Leonídio Bouças - Zé Maia.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Às 14h7min,  comparecem na Sala  das Comissões os deputados Célio  Moreira,
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Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, pelo indicação do

BTR) e Zé Maia (substituindo o deputado Duarte Bechir, por indicação da liderança do

BTR),  membros da supracitada comissão.  Estão  presentes também os  deputados

Antônio Carlos Arantes e Glaycon Franco. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Célio  Moreira,  declara aberta  a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento do deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. 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.  O  presidente  avoca  a  si  a

relatoria  do  Projeto de Lei  nº  276/2011 e determina a distribuição em avulsos do

parecer em que conclui pela aprovação do referido projeto de lei no 1º turno, na forma

do Substitutivo nº 3, que inclui as Emendas nºs 1, 2, 5, 7, 9 a 13, 15, 18, 23, 25, 28,

30, 32, 33, 35, 37, 46, 47, 49, 51, 53 a 56, 59, 66, 68, 69, 79, 82, 87, 89, 92, 98 e 100;

e pela rejeição dos Substitutivos nºs 1 e 2, bem como das Emendas nºs 3, 4, 6, 8, 14,

16, 17, 19 a 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 38 a 45, 48, 50, 52, 57, 58, 60 a 65, 67, 70

a 78, 80, 81, 83 a 86, 88, 90, 91, 93 a 97, 99 e 101 a 123. 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 5.277, 5.297 e 5.341/2013. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

da comissão. A presidência recebe requerimentos dos deputados Célio Moreira (8)

em que solicita  seja encaminhada à Sra.  Cecília  Falcão Barroso,  demandante no

Processo  Administrativo  nº  01.138.889-12-92,  cópia  do  Parecer  Técnico  nº

2.488/2012, da Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte; seja encaminhada ao

procurador-geral de Justiça e ao presidente da Copasa-MG cópia do Parecer Técnico

nº 2.488/2012, da Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte; seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente, à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, à Presidência do Crea-MG e à

Prefeitura Municipal de São João del-Rei  pedido de informações sobre a situação
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ambiental  do  empreendimento  Colina  dos  Inconfidentes,  da  Construtora  Dharma

Ltda.,  situado nesse município;  seja encaminhado à Secretaria  de Meio Ambiente

pedido  de informações  sobre  a  Denúncia  nº  22.137/2013,  constante  no  Ofício  nº

5.157/2013/Sucfis/Semad/Sisema,  referente  a  suposta  erosão  de  terrenos,

soterramento de minas d'água e lançamento de esgoto a céu aberto que teriam sido

causados pelas atividades da Construtora Dharma Ltda. em São João del-Rei; e Fred

Costa em que solicita seja realizada audiência pública para debater os impactos da

Resolução  Conama  nº  457,  de  25  de  junho  de  2013,  no  Estado.  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.

Célio Moreira, presidente - Inácio Franco - Duarte Bechir - André Quintão.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes, Leonardo Moreira, Rogério Correia e Sargento

Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado Gustavo Corrêa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude da

aprovação de requerimento do deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão; e comunica

o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  presidente  desta  Casa

encaminhando relatório contendo sugestões apresentadas nos encontros regionais

realizados pela Assembleia para prestação de contas de suas atividades, bem como

análise da viabilidade do atendimento a essas demandas por meio das comissões; e

e-mails dos Srs. Rafael Ferreira Sá Mendes solicitando apoio desta Casa a fim de

que  seja  aumentado de três  para  cinco  vezes  o  número  de  vagas  o  número  de

convocados pela Polícia Civil para o cargo de perito criminal; e Pedro Paulo da Silva

afirmando  que  a  Zona  da  Mata  está  abandonada  pelo  governo  do  Estado  e
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solicitando uma visita da Assembleia à região; e das Sras. Joana d'Arc Lima de Souza

Martins denunciando perseguição que estaria sofrendo por parte da administração do

Hemominas; Paula Tavares Barone Oliveira solicitando a intercessão desta Casa para

que  seja  decidida  pelo  STF  a  ação  que  questiona  a  constitucionalidade  da  Lei

Complementar nº 100; e Eva da Penha L. B. Bahia solicitando informações sobre a

situação dos efetivados pela Lei Complementar nº 100 em face do questionamento de

sua  constitucionalidade.  O  presidente  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.214/2013, no 1º turno, para cuja relatoria designou o deputado Leonardo Moreira.

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.  O

presidente,  deputado Gustavo Corrêa,  relator  do Projeto  de  Lei  Complementar  nº

23/2012, no 1º turno, determina a distribuição de avulsos do parecer em que conclui

pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2. 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  5.293,  5.310 a  5.314,  5.329 e  5.333/2013.

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 Celinho do Sinttrocel em que solicita

seja  realizada  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Transporte,

Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater  a  programação  e  a  situação  dos

servidores da Fundação TV Minas; e Rogério Correia em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a situação dos trabalhadores das Subsecretarias de

Atendimento às Medidas Socioeducativas e de Administração Prisional, bem como o

concurso  público  previsto  para  essas áreas.  Cumprida  a  finalidade  da reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

reunião extraordinária de hoje, às 20h50min, destinada à apreciação do Parecer para

o 1º Turno do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012; determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Tiago Ulisses - Rogério Correia - Leonardo Moreira -
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Sargento Rodrigues.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões o deputado Gustavo Perrella,

Almir Paraca e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro, por indicação

da liderança do BTR). Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo

Perrella,  declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado Almir Paraca, 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 promover a economia criativa, debater políticas

públicas com impactos no setor turístico e a discutir a votar proposições da comissão.

e  comunica  o recebimento  da seguinte  correspondência:  ofícios  do presidente da

Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  deputado  Duarte  Bechir,  no  qual

convida os membros desta comissão para participarem da reunião de monitoramento

da política estadual de ciência e tecnologia; do presidente da reunião conjunta das

Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Política Agropecuária e

Agroindustrial,  deputado Paulo Lamac,  no qual  convida os membros da comissão

para participarem da reunião de monitoramento das políticas estaduais de municípios

e  desenvolvimento  regional  e  política  fundiária;  do  presidente  desta  Casa,

encaminhando o relatório de sugestões para a agenda da ALMG 2013-2015. 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 (4) em que solicita  sejam

realizadas audiências públicas com a finalidade de promover a economia criativa e

debater sobre: empreendedorismo e a economia criativa; gastronomia e economia

criativa; qualificação profissional e economia criativa; moda e a economia criativa e

seus impactos no setor turístico. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Marina  Pacheco  Simião,  gerente  do  Projeto  Minas

Criativa;  Simone  Cota  Silva,  coordenadora  do  Núcleo  de  Sistemas  e  Gestão  do

Escritório de Prioridades Estratégicas e os Srs. José Antônio Ribeiro, superintendente
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de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento e e Paulo Roberto Emediato, chefe da Comunicação do Escritório de

Prioridades Estratégicas, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

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, 3 de setembro de 2013.

Gustavo Perrella, presidente - Almir Paraca - João Leite.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

27/8/2013

Às  16h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Duarte  Bechir  e  Luiz  Humberto  Carneiro  (substituindo  o  deputado  Lafayette  de

Andrada, por indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara  aberta a

reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão.  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. O Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, no 1º turno, é retirado da pauta

por  determinação  do  presidente  da  comissão,  por  não  cumprir  pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  reunião  extraordinária  do  dia

28/8/2013, às 14 horas, destinada à apreciação do Parecer para o 1º Turno do Projeto

de Lei Complementar nº 23/2012, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/8/2013

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros

da  supracitada  Comissão.  Está  presente  também  a  deputada  Maria  Tereza  Lara.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos Pimenta,

dispensa a 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  para

proceder a votação em Plenário. Reabertos os trabalhos, com o mesmo quórum, 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: do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, relatório

de sugestões para a agenda da ALMG 2013-2015, que apresenta a contextualização

das  políticas  públicas  relacionadas  aos  temas,  compilação  das  propostas

apresentadas nos encontros regionais e a análise da viabilidade de implementação e

incorporação dessas demandas nas atividades da Casa por meio das comissões; e-

mails recebidos  através  do  “Fale  com  a  Assembleia”:  do  Sr.  Vitor  Ribeiro  de

Alvarenga,  solicitando  providências  para  apurar  atendimento  da  UPA do SUS em

Manhuaçu, onde ocorreu a morte de Gutemberg Heringer Cunha, de 26 anos; do Sr.

Ernande  Ribeiro  Santos,  solicitando  providências  para  melhorar  o  atendimento

médico em Ponto dos Volantes, norte do Estado, onde os médicos não cumprem o

horário do plantão; da Sra. Renata Rosa Prates de Oliveira, solicitando intervenção

junto à Copasa para que disponibilize rede de água e esgoto no Bairro Soares, em

Ribeirão das Neves; da Sra. Elizabete Lopes de Souza, solicitando providências para

que  sejam  contratados  médicos  para  o  posto  de  saúde  do  Bairro  Tirol,  onde  os

pacientes  estão  se  consultando  com  enfermeiros;  do  Sr.  André  Weiss  Telles,  do

Município de Ibirité, solicitando providências para substituição do aparelho medidor de

glicemia da marca Cepa GC, fornecido pela SES-MG, por falhas nas medições; do Sr.

Geraldo, cidadão de Conselheiro Lafaiete, sugerindo uma parceria entre mineradoras

e o Estado para que os aterros dessas empresas recebam parte do lixo que vai para
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aterros  públicos;  do  Sr.  Adir  Eduardo  Fagundes,  solicitando  orientação  para

realização do tratamento de apneia do sono, que inclui alguns exames que não são

cobertos pelo SUS; e de correspondência publicada no Diário do Legislativo, na data

mencionada entre parênteses: do Sr.  Luiz Alberto A. Souza, chefe de gabinete do

deputado  federal  Aelton  Freitas  (23/8/2013),  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento  n°  5.156/2013,  desta  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. Após discussão e votação nominal, é aprovado,

em turno único, o Projeto de Lei nº 3.441/2012 (relator: deputado Pompílio Canavez),

que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Votaram  "sim"  os  deputados  Carlos

Mosconi, Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Pompilio Canavez e Doutor Wilson Batista.

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: Adelmo Carneiro Leão, em que solicita

seja realizada audiência pública para debater a atual situação de contaminações pelo

vírus da gripe no Estado, especialmente do tipo "A" (H1N1); Doutor Wilson Batista (2),

em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de

providências para a inclusão, com prioridade, dos Municípios de Coronel Pacheco,

Mercês,  Ponte  Nova  e  Santana  do  Deserto  nas  visitas  das  unidades  móveis  de

prevenção ao câncer e pedido de informações sobre os tratamentos disponibilizados

para  obesidade  mórbida,  o  quantitativo  de  cirurgias  bariátricas  realizadas  e  a

descrição do fluxograma de acesso ao tratamento; Adelmo Carneiro Leão e Rogério

Correia, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater a implantação

do programa Mais Médicos, do Governo Federal, no Estado; Marques Abreu, em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

solicitação para divulgar, na mídia da Assembleia, o Dia Latino Americano e Nacional

de Conscientização sobre a Epilepsia, comemorado no dia 9 de setembro; Carlos

Pimenta (3),  em que solicita  seja encaminhado à Secretaria  de Estado de Saúde

pedido de providências com vistas à doação de ambulâncias aos Municípios de Leme

do Prado,  Campo Azul,  Cônego Marinho e  Francisco  Dumont,  que não possuem

veículo para transporte de pacientes graves; para que sejam oferecidos serviços de



424
____________________________________________________________________________

fisioterapia no âmbito do Programa de Saúde da Família, assegurando-se recursos

para a contratação de profissionais habilitados e aquisição de equipamentos básicos

para atender a população; e para que se faça um levantamento dos municípios que

não conseguiram terminar as unidades das "Farmácias de Minas" e seja apresentado

um programa de socorro a essas cidades; Arlen Santiago e Doutor Wilson Batista, em

que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da

Saúde  pedido  de  informações  sobre  as  emendas  parlamentares  destinadas  a

hospitais  mineiros  nos  anos  de  2010  a  2013,  especificando  quais  foram

apresentadas,  quais  foram  pagas  e  o  motivo  do  não  pagamento  das  que  se

encontram  pendentes  e  informações  sobre  os  pedidos  de  verba  dos  hospitais

mineiros para aplicação em programas prioritários (urgência e emergência, combate

ao câncer, apoio a ações materno-infantis e outros) que entraram no Ministério da

Saúde nesse período, especificando-se quais foram pagos, quais estão empenhados

e  quando serão pagos  e  os  que  foram  recusados,  especificando-se  o  motivo  da

recusa;  Arlen  Santiago  (5),  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Presidência  e  à

Diretoria  do  Ipsemg  pedido  de  informações  sobre  investimentos  no  hospital  do

Ipsemg,  especificando-se  investimentos  feitos,  em  execução  e  programados,

principalmente em relação ao atendimento de urgência e emergência, e informações

sobre os valores do teto de pagamentos realizados pelo instituto nas dez maiores

cidades do Estado; pedido de providências para realização de campanha educativa

destinada a orientar os servidores públicos estaduais a procurar atendimento médico

em hospitais de sua região, para a criação de um serviço de orientação que consiga

atendimento para os pacientes do interior em sua própria região, visando a desafogar

o atendimento do hospital do Ipsemg em Belo Horizonte e a consequente liberação

de leitos para urgência e emergência, e a revisão do valor do teto de pagamentos

realizados  pelo  referido  instituto  nas  dez  maiores  cidades  do  Estado;  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Fazenda  pedido  de  informações  sobre  o  total  da

arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras nos últimos doze anos; seja

formulado  voto  de  congratulações  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pelo

brilhante trabalho de profilaxia a ser realizado com vistas a evitar a calamidade que

poderá  vir  a  ocorrer  em  consequência  da  dengue,  no  próximo  verão;  seja
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encaminhado ao Ministério da Educação pedido de informações sobre as condições

de funcionamento da -  Comissão Nacional  de Médicos Residentes -  CNMR -,  no

tocante  a número  e nome dos funcionários,  horário de  trabalho  do presidente  ou

responsável, telefone e e-mail e ao número de pedidos, especificando-se quais estão

parados  e  há  quanto  tempo,  o  tempo  previsto  para  respostas  e  qual  será  o

financiamento para novas residências. Foram recebidos para posterior apreciação os

requerimentos da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada audiência

pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Trabalho,  Previdência  e  Ação  Social  para

debater a situação dos pequenos hospitais no Estado, e do deputado Arlen Santiago,

em que solicita seja formulado manifestação de aplauso à equipe de informática da

Casa pela inclusão, no site da ALMG, de programa para acompanhamento das ações

de saúde no Estado e em que sugere sejam feitos alguns  links com os dados do

Ministério  da  Saúde,  principalmente  dados  de  atendimentos  ambulatoriais  por

município  e  dados  de  atendimentos  hospitalares,  e  que  sejam  levantados  pela

assessoria da Comissão de Saúde os 100 procedimentos ambulatoriais  e os  150

procedimentos de internação mais utilizados no Estado, comparando-se o preço pago

pela tabela do SUS do Ministério  da Saúde com levantamento do menor  custo e

comparação do valor pago com o gasto efetivo. Cumprida a finalidade da reunião, a

presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista - Carlos Pimenta.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/8/2013

Às  10h13min,  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
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subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina  a deliberar  sobre proposições  da 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, 3 de setembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Duarte Bechir - Paulo Guedes - Tadeu Martins Leite

- Rogério Correia.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/8/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Carlos

Pimenta.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,  deputada  Rosângela  Reis,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina  a  debater  a  política  estadual  de  trabalho,  emprego  e  renda,  a  partir  do

monitoramento dos programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos

a  essas  políticas,  momento  em  que  se  faz  presente  o  deputado  Rômulo  Viegas

(substituindo o deputado Bosco, por indicação da Liderança do BTR). A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Lígia de Oliveira

Lara, superintendente de Política de Geração de Emprego da Secretaria de Estado

de Trabalho e Emprego; Solange Moreira da Costa, Diretora da Economia Solidária

da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego; Lara Farah Valadares, Gerente do

Projeto Rede Mineira do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego; e

Mirella  Vasconcelos  Ferreira  Barbosa,  superintendente  de  Projetos  Especiais  da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;  e  os Srs. Hélio  Augusto Martins

Rabelo, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego; Lázaro

Augusto dos Reis, Diretor de Apoio à Inclusão Produtiva da Secretaria de Estado de

Trabalho e Emprego; Fábio João Pinheiro, Diretor de Programas de Microcrédito da
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Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, que são convidados a tomar assento à

mesa. A presidência tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Ato contínuo, a presidente passa a

direção dos trabalhos ao deputado Rômulo Viegas e se ausenta da reunião. 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  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir - Doutor Wilson

Batista.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/9/2013

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Juarez  Távora  (substituindo  o  deputado  Rômulo  Veneroso,  por  indicação  da

Liderança do BAM) e Zé Maia (substituindo o deputado Célio Moreira, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado 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 suspende a reunião para entendimentos. Às

11h10min são reabertos os trabalhos com as presenças dos deputados Célio Moreira,

Gustavo Corrêa e Zé Maia (substituindo o deputado Duarte Bechir, por indicação da

Liderança do BTR). O presidente, deputado Célio Moreira, informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: e-mail da

Sra. Marina Bhering, assessora de comunicação da Associação Mineira de Defesa do

Ambiente - Amda -, prestando informações relacionadas à aprovação, no 1º turno, da

Lei Florestal Mineira; e ofícios do Sr. Elmar Goulart, presidente da Câmara Municipal
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de Uberaba; e dos Srs. Romeu Borges de Araujo Júnior, presidente do Sindicato dos

Produtores Rurais de Uberaba; e Gilbeto Wagner Martins Pereira Antunes, secretário

de Estado de desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de

Minas,  publicados  no  Diário  do  Legislativo  de  29/8/2013.  O  presidente  acusa  o

recebimento, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.686/2011 do qual designou como

relator 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.  O  presidente,  deputado  Célio  Moreira,  avoca  para  si  a

relatoria  do  Projeto  de  Lei  nº  276/2011  e  determina  a  distribuição  em  avulso  do

parecer, que conclui pela aprovação, no 2º turno, do referido projeto de lei na forma

do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 a 10. 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 4.249 e

4.290/2013, que receberam parecer por sua aprovação, votando "sim" os Deputados

Célio Moreira, Gustavo Corrêa e Zé Maia. 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 do

deputado Célio Moreira (9) em que solicita seja encaminhada à Sra. Cecília Falcão

Barroso,  demandante  do  Processo  Administrativo  nº  01.138.889-12-92,  cópia  do

Parecer Técnico nº 2.488/2012, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo

Horizonte;  seja  encaminhada  ao  procurador-geral  de  justiça  e  ao  presidente  da

Copasa-MG cópia do Parecer Técnico nº 2.488/2012, da Secretaria de Municipal de

Meio Ambiente de Belo Horizonte; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  ao  coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional  das Promotorias  de Justiça de Defesa do Meio  Ambiente,  Patrimônio

Cultural  e  Habitação,  ao  presidente  do  Conselho  Regional  de  Engenharia  e

Arquitetura e ao prefeito municipal de São João del-Rei pedido de informações sobre

a situação ambiental do empreendimento Colina dos Inconfidentes, da Construtora

Dharma Ltda., nesse município; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Dustentável pedido de providências para a apuração da



429
____________________________________________________________________________

Denúncia  nº  22.137/2013,  encaminhada  por  meio  do  Ofício  nº

5157/2013/SUCFIS/Semad/Sisema,  referente  a  suposta  erosão  de  terrenos,

soterramento de minas de água e lançamento de esgoto a céu aberto,  causados

pelas atividades da Construtora Dharma Ltda., situada no Município de São João del-

Rei; e seja realizada audiência pública conjunta das Comissões de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e de Saúde para debater a instalação de antenas de

telefonia celular e seus efeitos para o meio ambiente e para a saúde; e do deputado

Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública para debater os impactos

no Estado das disposições contidas na Resolução Conama nº 457, de 25 de junho de

2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, dia 3

de setembro, às 17h30min, com a finalidade de apreciar o Parecer para 2º Turno do

Projeto de Lei nº 276/2011, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/9/2013

Às  10h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Juarez  Távora,

membro  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Ivair

Nogueira e Leonídio Bouças. Havendo número regimental,  o presidente,  deputado

Juarez Távora,  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 aprova e

subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater o cronograma

físico-financeiro das obras de melhorias na Rodovia BR-381, especialmente no trecho

entre Betim e Igarapé, sob responsabilidade da Autopista Fernão Dias. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o deputado federal Weliton

Prado e os Srs. Leonardo Nunes de Souza, diretor de Planejamento de Infraestrutura

de  Transportes,  representando  o  Sr.  Carlos  Melles,  secretário  de  Estado  de

Transportes e Obras Públicas; Gilvaldo de Vasconcelos Costa, diretor-presidente da

Transbetim;  Alex  Damasceno  Avelino,  diretor  do  Departamento  de  Trânsito  de
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Igarapé, representando o Sr. José Carlos Gomes Dutra, prefeito municipal de Igarapé;

Micharlis Stânio da Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Igarapé; Helvécio

Tamm  de  Lima  Filho,  diretor-superintendente  da  Autopista  Fernão  Dias;  César

Augusto  Cintra,  assessor  comercial  da  Autopista  Fernão  Dias;  André  Lanna,

coordenador  de  engenharia  da  Autopista  Fernão  Dias;  e  Aécio  Pinto  Rodrigues,

presidente do Consep do Município de São Joaquim de Bicas, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Elismar  Prado.  A

presidência concede a palavra ao deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 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, 4 de setembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, presidente - Sávio Souza Cruz - Adalclever Lopes.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/9/2013

Às 14h50min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro  Lessa,

Lafayette de Andrada, Luiz Humberto Carneiro e Bonifácio Mourão (substituindo o

deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  liderança  do  BRT),  membros  da

supracitada comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Jayro

Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. O Projeto de Lei nº 276/2001 é retirado

de pauta por determinação do presidente por não cumprir pressupostos regimentais.

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 Projetos
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de Lei nº 3.342/2012 na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2

(relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias do dia 4/9/2013, às 9 e

às 20 horas, desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Liza Prado - Ulysses Gomes - Lafayette de

Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio e Célio Moreira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  Questão  de  ordem;  chamada  para

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

trabalhos - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  276/2011;  discursos  dos  deputados  Paulo  Guedes  e  André  Quintão,  da

deputada Liza Prado e dos deputados Sargento Rodrigues, Durval Ângelo e Rogério

Correia; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; questão de ordem;

apresentação das Emendas nºs 12 a 24 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 9; não

recebimento  de  emenda  do  deputado  Anselmo José Domingos;  encerramento  da

discussão; requerimento do deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; requerimento

do deputado Rômulo Viegas; aprovação; votação nominal do projeto, salvo emendas,

subemenda  e  destaques;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  votação

nominal  da alínea “e”  do  inciso  I  do  art.  3º  do  vencido em 1º turno;  discurso  do

deputado Sávio Souza Cruz; aprovação; votação nominal da alínea “h” do inciso II do

art. 3º do vencido em 1º turno; discurso do deputado Sávio Souza Cruz; aprovação;

votação nominal do § 3º do art. 12 do vencido em 1º turno; discurso do deputado

Sávio Souza Cruz; aprovação; votação nominal da Subemenda nº 1 à Emenda nº 9;

aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 9 e 10; votação nominal das Emendas

nºs 1 a 8 e 11;  aprovação;  votação nominal  das Emendas nºs  12 a 22;  rejeição;

votação nominal da Emenda nº 23; questão de ordem; rejeição; votação nominal da

Emenda  nº  24;  questão  de  ordem;  aprovação  -  Prorrogação  da  Reunião  -

Declarações de Voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider
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Moreira - Alencar  da Silveira Jr.  -  Adalclever Lopes -  Ana Maria Resende -  André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu - Neilando Pimenta -  Paulo

Guedes - Paulo Lamac - 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 Dinis  Pinheiro)  -  Às 9h9min,  a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante

na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 35 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, houve entendimentos referentes

a algumas emendas do Código Florestal que findaram. Mas o Plenário, durante esse

momento de discussões e de entendimentos, se esvaziou. Peço, portanto, que seja

feita a recomposição de quórum para darmos prosseguimento à votação.

O presidente  - A presidência solicita  ao secretário  que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Deiró Marra) - (- Faz a chamada.)

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Responderam à chamada 45 deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 276/2011, do deputado

Paulo Guedes, que altera o art. 17 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre

as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. A Comissão de Meio

Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as

Emendas nºs 1 a 11, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discutir, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Presidente, vou sintetizar a minha fala. Não excederei

2 minutos. Apenas quero comunicar o acordo que fizemos há pouco, que modifica a

Emenda nº 76, por mim apresentada, que redistribui o ICMS Ecológico em Minas

Gerais. A proposta original mudava apenas o critério redes de esgoto, que passaria

de 45,45% para 15,45%, aumentando-se o critério mata seca de 9,1% para 39,1%.

Com o novo acordo que fizemos houve um equilíbrio geral. Os três critérios ficaram

assim:  mata  seca,  com  33,33%;  rede  de  esgoto,  com  33,33%;  e  unidade  de

conservação, com 33,34%. Dessa forma há um equilíbrio, melhora a distribuição do

ICMS  ecológico,  e  fazemos  aqui,  Sr.  Presidente,  um  ajuste  histórico  de

reconhecimento, porque, da forma como estava, quem recebia ICMS ecológico em

Minas  Gerais  eram  os  grandes  poluidores,  sendo  que  as  regiões  que  mais

preservavam -  o  Mucuri,  o  Vale  do  Jequitinhonha  e  o  Norte  de  Minas  -  ficavam
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altamente penalizadas. Os municípios dessa região têm mais de 56% de cobertura

vegetal e estão engessados do ponto de vista de investimento, porque hoje é proibido

fazer qualquer desmate em região de mata seca. Por isso, fazemos aqui justiça a

uma região que está engessada, do ponto de vista de investimento. Agora com esse

incentivo  do  recurso  a  mais  que  receberão  em  razão  do  ICMS  ecológico,  os

municípios  e  as  prefeituras  poderão  manter  suas  matas  preservadas  e  ter  uma

secretaria de Meio Ambiente para fiscalizar a preservação da mata seca no Norte de

Minas e Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Por  isso,  Sr.  Presidente,  quero  agradecer  e  dizer  que,  nesse  acordo,  estamos

perdendo um pouquinho, mas passamos a ganhar alguma coisa. Por isso, quero dizer

e solicitar  a todos os parlamentares que aprovem a nova emenda que recebeu o

número 26 e que será votada em Plenário, pois já existe acordo. Aliás, queria que o

líder Mourão confirmasse o acordo, como combinamos. Líder Mourão, estamos com o

acordo combinado? Então, o.k., vamos, aliás, apressar a votação. Deixarei de fazer a

discussão a que tinha direito, por 1 hora, para avançarmos e votarmos tanto o Código

Florestal quanto a emenda acordada com os líderes de governo, há pouco. Muito

obrigado.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado André Quintão.

O  deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  também  serei  breve.  Na  votação

anterior, manifestamos a posição de continuarmos com o processo de negociação,

numa tentativa de inclusão de algumas emendas que diziam respeito a um período de

transição  relativo  à  preservação  de  unidades  de  conservação  já  mapeadas  pelo

Copam. Entendemos que áreas de extrema importância biológica já mapeadas ainda

não são tratadas e efetivadas como unidades de conservação e deveriam ter regras

de  proteção.  Também  questionamos  critérios  sobre  a  compensação  de  áreas  de

preferência na mesma sub-bacia, ou até no limite da sub-bacia hidrográfica, e um

conjunto de outras emendas.

Fizemos um acordo de procedimento, até porque solicitamos que não se votasse

em julho, para que pudesse haver um aprofundamento. Ocorreram reuniões, e acho

absolutamente legítimo o processo daqueles que têm uma visão mais favorável ao

Código  Florestal  mineiro.  Já  tínhamos  críticas  ao  Código  Florestal  federal.
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Entendemos  que  o  foco  do  debate  deixou  em  plano  secundário  a  questão  da

biodiversidade. Gostaria novamente de dizer que há uma incompreensão, que muitas

vezes  a lei  é  colocada como bode expiatório,  e  o  processo de licenciamento,  os

processos administrativos é que emperram de verdade. Então, muitas vezes, até com

uma  lei  que  possa  ser  flexível,  também  teremos  problemas,  em  virtude  do

desaparelhamento dos órgãos estaduais. Temos a compreensão de que, às vezes, o

pequeno produtor, ou mesmo o médio e o grande, que legitimamente exercem suas

atividades econômicas, são penalizados pela burocracia, pela ineficiência da máquina

pública. Muitas vezes, não é a lei em si que atrapalha, mas sua efetivação. Então,

apontamos também esse debate. Há uma correlação de forças aqui estabelecidas,

nesta que é uma Casa democrática.

Também entendemos que, do ponto de vista interno das tentativas desse debate,

houve praticamente o esgotamento. No 1º turno, votamos a favor, para negociar as

emendas,  até  porque  seria  contraditório  votar  contra,  com  aquele  conjunto  de

emendas apresentadas, para depois negociar. Então, demos um voto de confiança no

processo de negociação. Houve avanços na emenda que já foi aqui apresentada pelo

deputado Paulo  Guedes.  Nessa emenda,  entendemos que há um acordo.  Vamos

votar favoravelmente. Mas, em relação ao conjunto do projeto, de fato, as emendas

não foram acolhidas, não foram incorporadas, e por isso não há como repetir o voto

do  primeiro  turno.  Então,  do  ponto  de  vista  individual,  respeitando  o  processo

democrático,  estamos  nos  manifestando  contrariamente  ao  projeto.  A bancada  é

diversa, é plural na análise dessa temática. São várias regiões envolvidas, o que nós

respeitamos,  mas  queria  publicizar.  Será  publicizado  no  voto.  Votaremos

contrariamente, até porque o nível de aproveitamento e de acolhimento das emendas

que  apresentamos  foi  próximo  de  zero.  Infelizmente,  as  emendas  não  foram

acolhidas. Então, dentro dessa mesma coerência que tivemos no primeiro turno, já

que  não  houve  o  acolhimento  das  emendas,  na  nossa  visão,  das  entidades

ambientalistas,  do  fórum,  da  Assembleia  Popular  Horizontal,  as  emendas

apresentadas não foram acolhidas. Em respeito também ao diálogo que mantivemos

com essas entidades, com esse segmento, que também são importantes, votaremos

contrariamente. Muito obrigado.
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O presidente - Com a palavra, para discutir, a deputada Liza Prado.

A deputada  Liza  Prado*  -  Gostaria  apenas  de  fazer  um  registro.  Recebemos

ligações  de  alguns  ambientalistas,  tanto  eu  quanto  os  deputados  Luiz  Humberto

Carneiro e Elismar Prado.  Conforme o deputado André Quintão afirmou, sabemos

que a matéria é polêmica. Votarei favoravelmente, porque entendo que os produtores

estão sofrendo muito no nosso estado, esperando que essa legislação... e pare com

essa incerteza de não ter  uma lei  que realmente prevaleça.  Sei  das dificuldades,

avançamos com alguns acordos para ajudar alguma região do Norte, principalmente,

e discutir aqui também uma grande preocupação.

Quanto a algumas emendas que conseguimos no acordo, percebo que se acabará

recorrendo à Justiça. Preocupo-me bastante, mas fica aqui registrado o empenho de

muitos  ambientalistas,  da  Dalcy,  que  participou  juntamente  com  o  grupo  de  (-

Inaudível.),  que durante todos esses dias ficaram presentes, tentando argumentar.

Houve avanços, em alguns pontos. Realmente, espero que não haja necessidade de

ir à Justiça, mas creio que esse grupo vai entrar. No geral, percebemos que há uma

ansiedade muito grande de fazer esse destaque no documento que recebemos. No

geral, voto favoravelmente ao projeto.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, assumi o compromisso com os

companheiros de ser breve. Utilizarei apenas 3 minutos.

A nossa preocupação é com o projeto, para que não traga nenhum dano maior ao

meio ambiente. Deputados Zé Maia e Romel Anízio, por outro lado, também temos a

preocupação  de  ofertar  a  essas  pessoas  do  campo  condições  de  manejo.  É

necessário  o  chamado  desenvolvimento  sustentável  em  equilíbrio  com  o  meio

ambiente.

Sr.  Presidente e deputado Adelmo Carneiro Leão, o art.  225 da Constituição da

República, de certa forma, nos dá uma maior segurança para votar essa matéria, pois

não podemos, de forma alguma, alterar o texto constitucional por meio do Parlamento

estadual.  No  caput  consta  o  seguinte:  “Todos  têm  direito  a  um  meio  ambiente

ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-
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lo e de preservá-lo para a presente e as futuras gerações”. Depois, há uma série de

incisos e seis parágrafos que dão as diretrizes maiores em relação a essa questão.

Fiz questão de consultar a assessoria da Minoria e o secretário-geral da Mesa em

relação a esse projeto. Não há nenhum grande entrave do ponto de vista de maior

ofensa à questão ambiental.

Por outro lado, tenho uma preocupação e, por isso, votarei favoravelmente, pois

aquilo  que  a  Assembleia  Legislativa  votar  que  ultrapassar  os  limites  do  Código

Florestal Federal será inconstitucional, pois a regra para a legislação ambiental é a

seguinte: se a lei federal prevê que o desmatamento de um determinado lugar pode

ser a partir de 30m da margem do rio, não poderemos determinar que seja a 20m em

nosso  código.  Se  fizermos  isso,  a  nossa  lei  esbarrará  na  legalidade  e

constitucionalidade.  O  Estado só  pode  restringir  ainda mais.  Em  momento  algum

poderá alargar ou flexibilizar o que já está previsto pela legislação federal, e isso nos

dá tranquilidade.

Cumprindo o compromisso de apenas deixar a minha posição em 3 minutos, digo

que estamos tranquilos, pois o que está previsto na Constituição da República e no

Código Florestal em âmbito federal não pode ser alterado. Quanto a qualquer artigo

ou emenda votada aqui  que flexibiliza  ou  amplie desmatamento  ou faça qualquer

ofensa à biodiversidade, prevalecerá a aplicabilidade da lei  federal. Isso nos deixa

mais tranquilos na votação. Atendendo a pedido de vários companheiros desta Casa,

permiti  a  tramitação  do  projeto,  que  votarei  de  forma  favorável.  Muito  obrigado,

presidente.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

nobre colega deputado Alencar da Silveira Jr., não estive aqui no 1º turno da votação

do Projeto de Lei nº 276/2011, do deputado Paulo Guedes, que altera a legislação

florestal em Minas Gerais,  pois estava em uma atividade externa da Comissão de

Direitos Humanos. Todos os parlamentares sabem da agenda dessa comissão, que

implica o envolvimento de muitos deputados desta Casa. Outros deputados estavam

comigo nessa atividade.

Se aqui  estivesse,  também votaria  contra o  projeto  em 1º  turno.  Mesmo que o
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deputado Paulo Guedes tenha avançado numa emenda de cunho tributário, acho que

o conjunto do projeto é negativo, é lesivo à defesa do meio ambiente, daí a minha

posição contrária.

Hoje vivemos um momento delicado no mundo em relação à questão ecológica. Há

necessidade  de  se  tomarem  algumas  medidas  de  preservação,  por  conta  das

mudanças climáticas, efeito estufa, emissão de CO2 e tantas outras questões que

têm causado desequilíbrio no planeta Terra. Medidas restritivas são muito mais bem-

vindas pelo planeta, pela nossa mãe Gaia do que imaginamos. Ao mesmo tempo, o

projeto  carece  de  uma abordagem  estrutural.  A questão  ambiental  está  entre  os

chamados  poderes  concorrentes  na  legislação  brasileira.  União,  Distrito  Federal,

estados e municípios podem legislar na questão ambiental. Existem jurisprudências

firmadas mostrando que, nesse caso, a legislação mais rigorosa na defesa do meio

ambiente se impõe como automática. Então, não adianta votarmos uma legislação

mais flexível para alguns setores da economia se ela esbarra no Código Florestal

votado  no  Congresso  Nacional.  Com  toda  a  certeza,  haverá  arguição  de

inconstitucionalidade e vamos estar iludindo alguém de que essa norma de maior

flexibilidade terá aplicação no Estado. Não terá. Vejam o que votamos recentemente

sobre a legislação da mata seca que caiu numa ação do Ministério Público. Com

certeza, esse será o mesmo destino dessa questão, então devemos evitar confusão

nas pessoas e um verdadeiro prejuízo.

Esse discurso vem de uma forma simpática, até com mobilização no interior. Sou

procurado  por  pequenos  produtores  rurais  do  interior  que  pensam  que  isso  vai

favorecer  a  sua  pequena  produção.  Temos  esse  grande  exército  de  defesa  da

questão e hoje sabemos que a pequena produção rural gera 70% dos empregos no

campo,  65%  dos  alimentos  da  chamada  cultura  branca,  que  comemos,  e  ainda

representa  1/4  da  exportação.  Como  algumas  pessoas  só  têm  olhar  para  o

agronegócio, pensam que é a grande propriedade que leva saldo positivo à balança

comercial.  Mas  isso  não é  verdade;  a pequena produção tem o seu papel.  E  os

pequenos produtores acabam sendo massa de manobra e iludidos numa discussão

como  essa.  Hoje,  Minas  sofre  muito  com  as  violações  do  agronegócio,  com  a

mineração, e não podemos abrir mais essa questão.
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Quero comunicar ao Plenário um fato grave que teve consequência esta semana,

para que possamos entender as relações de trabalho no campo. Recentemente, um

proprietário  rural  de  Campanha,  exportador  de  café,  irmão  de  um  ex-deputado

federal, o Sr. Paulo Lima, foi denunciado por trabalho escravo em sua propriedade no

mês de agosto. Houve uma mobilização do grupo estadual de combate ao trabalho

escravo,  em  que  represento  a  Assembleia  Legislativa  e  que  é  coordenado  pelo

Ministério Público do Trabalho, para comprovar as condições análogas de trabalho

escravo nessa fazenda.

Pasmem  os  senhores:  o  trabalhador  denunciante  foi  encaminhado  pela  Polícia

Federal a um hotel em Varginha, onde se esperava que estivesse em segurança. À

noite, esse fazendeiro Paulo Lima, com um jagunço, retirou o trabalhador do hotel,

sequestrou  o  trabalhador  que  estava  sob  a  guarda  da  Polícia  Federal.  Depois,

torturou-o e o matou.  O irmão dele é o ex-deputado Marcos Lima.  O sistema de

defesa social atuou bem. Parabéns! O fazendeiro está preso na penitenciária de Três

Corações,  porque  foi  identificado  por  testemunhas  que  o  viram  sequestrar  o

trabalhador  do  hotel.  São relações que ainda existem no campo,  em Minas.  Não

podemos permitir que coisas como essa perpetuem.

Nessa madrugada, às 5 horas - fui avisado às 6 horas, por telefone, quando estava

voltando  de  Brasília  -,  350  famílias  do  MST ocuparam  essa fazenda  onde  havia

trabalho escravo. Conversamos hoje com a Polícia Militar e com o secretário Rômulo

Ferraz, porque não podemos permitir  nenhum tipo de violência. Como resposta ao

trabalho escravo, a fazenda está ocupada pelo MST.

Devemos lembrar a questão de Felisburgo - aí é uma ação dos governos federal e

estadual.  Há nove anos,  houve uma chacina em Felisburgo,  na  qual  morreram 5

trabalhadores e 12 foram feridos. Isso ocorreu num empreendimento considerado do

agronegócio. O Estado fez a discriminatória de terras, 4.000ha. São terras devolutas

estaduais. O governo federal as desapropriou. Isso também é área do agronegócio.

Lá a desapropriação do governo federal foi baseada no Estatuto da Terra, que dispõe

sobre o conflito agrário e violação ambiental.

Temos de encaminhar e votar contra o Projeto de Lei nº 276/2011. Havia várias

emendas. No 1º turno - eu não estava aqui - todos votaram favoráveis. Isso ocorreu
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porque  houve  o  entendimento  de  que algumas  emendas  seriam aceitas.  Havia  o

entendimento de que algumas emendas seriam acolhidas, mas não foram. Vejo que

muitos deputados votarão contra essa lei florestal, que será inócua, terá vida curta.

Acredito que o próprio governo do Estado fará isso.

Temos o Partido Ecológico Nacional - PEN -, formado pela deputada Liza Prado e

pelo deputado Fred Costa, que apresentou cerca de 30 emendas. Creio que ele está

do lado de fora do Plenário. Seria importante que ele viesse até aqui para sustentar,

defender as emendas. Seria importante que ele, que é do PEN, que tem a causa da

defesa  animal,  estivesse  aqui  pedindo  destaque  de  cada  emenda,  a  fim  de

encaminhá-las. Assim, poderíamos ver o que o PEN está defendendo. É importante

que  o  deputado Fred  Costa  esteja  presente  no  encaminhamento  e  na  discussão

dessas  emendas.  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  líder  do  governo,  seria

importante que o seu liderado estivesse aqui para fazer a defesa das emendas que

tem  para  apresentar.  Creio  que  interessaria  a  todos  nós  esse  encaminhamento.

Obrigado.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas deputados e deputadas, a

posição  da  minha  bancada  foi  explicitada.  Evidentemente,  vou  votar  com  os

companheiros. No 1º turno, havia a expectativa de absorção de diversas emendas

apresentadas pelo PT e pelo Bloco Minas sem Censura. No nosso entendimento, o

conjunto do aproveitamento dessas emendas foi negativo.

Nós  não conseguimos aprovar  diversas  das emendas  apresentadas.  Com raras

exceções, já colocadas pelo deputado Paulo Guedes, como uma emenda importante

no sentido de permanência da mata seca que não pode ser derrubada, mas que tem

uma compensação nos municípios. Ela foi parcialmente acatada e aqui será votada.

Paulo Guedes, acatada não sei. Será aprovada com a base do governo, mas pelo

que sei não há sequer garantia de que, depois, o governo irá de fato transformá-la em

lei ou se haverá veto. Em todo caso, há um acordo para a votação. Outras emendas

importantes não foram feitas.

É estranha a atitude do governo em relação a questões ambientais. É, no mínimo,

estranho.  Apresentei  uma  emenda  sobre  assentamentos  rurais.  Em  relação  a
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questões  ambientais,  o  assentamento  rural  é  fiscalizado  com  extremo rigor.  Eles

precisam, por exemplo, de licenciamento prévio. É uma legislação federal, pois hoje o

Conama já admite outra forma de fazê-lo. O deputado Adelmo foi superintendente do

Incra e sabe disso, ele foi vítima disso. Muitos assentamentos não se consolidam,

porque  é  preciso  fazer  um assentamento  prévio.  O  que desejamos  e  o  Conama

permite? Que o rigor ambiental seja todo ele exigido de cada uma das propriedades

que são transformadas em propriedades dos assentados da reforma agrária. Hoje,

repito, a lei permanece com o Conama permitindo uma flexibilização para que não

haja esse licenciamento prévio dos assentamentos. Este o governo não negocia.

Procurei  apresentar  emenda  nesse  sentido,  e  a  alegação  é  de  que  há  um

desmatamento por parte dos assentamentos etc. Às vezes, os assentados esperam

licença  ambiental  por  cinco  anos  ou  mais.  Costuma  ser  mais  para  esperar

licenciamento  prévio  para  assentamento  do  trabalhador  rural.  Sem  a  licença,  a

propriedade  não  pode  ser  transformada  em  assentamento.  Aí,  eles  não  podem

receber créditos do Pronaf. Os assentados e os acampados da reforma agrária são

os que mais sofrem.

Faço coro com as palavras do deputado Durval. Aliás, em Minas Gerais, não há

atitude  do  governo  sequer  para  dialogar  com  o  Poder  Judiciário.  Ele  tem  tanta

influência  para  outros  assuntos,  mas,  para  esse,  o  governo  não  faz  sequer  um

esforço em demonstrar que existem vários assentamentos de trabalhadores rurais

que precisam ser regularizados. Há, inclusive, diálogo com o Incra. Aqui, a Justiça

Agrária,  ao  contrário  do  esperado,  é  a  mais  rigorosa  em  pedir  a  saída  de

trabalhadores rurais de seus acampamentos, às vezes, de assentamentos antigos.

Vemos uma enorme proteção ao latifúndio e às empresas agrícolas.  Nesse caso,

também não há uma atuação do governo do Estado favorável ao trabalhador.

A mesma coisa acontece na diferenciação feita em outros setores produtivos. No

caso,  o  governo  já  flexibiliza  de  maneira  assustadora.  Já  falei  e  repito:  as

mineradoras estão transformando Minas Gerais na casa da mãe joana. Tudo pode!

Aqui, licenças para instalação e para funcionamento destinadas às mineradoras saem

rapidamente.  As mineradoras  têm carinho especial  do  governo do Estado,  mas o

mesmo não existe para os assentados. Porém, não há rigor para as mineradoras.
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Estas vão minerando, exportando minério, o que pouco importa. De novo, o PIB de

Minas já foi o menor PIB brasileiro. Outro dia, falarei desse assunto. O Estado vai se

endividando.

A resposta do governo em relação à emenda que apresentei já era esperada. O

governo não aceita a emenda dos assentamentos. Já para as mineradoras, repito, a

flexibilização é enorme. É engraçado. Com o coitado do trabalhador rural, assentado

da reforma agrária, o rigor é absoluto. Já com as poderosas mineradores, não. Afinal,

elas ajudam em campanhas de Zés Cariocas, de Meninos Maluquinhos, como diz o

Sávio Souza Cruz. Então, as mineradoras têm o aval do governo para minerar, e não

há rigor.

Outro  dado  interessante  para  esse  contraponto  é  o  desmatamento  no  Estado.

Minas  Gerais  é  tetracampeão em  desmatamento,  quatro  vezes  seguidas.  Nem  o

poderoso  Clube  Atlético  Mineiro,  há  muito  tempo,  não  conquista  título  de

tetracampeão mineiro. É difícil. Mas Minas Gerais é tetracampeão em desmatamento

da mata atlântica. O estado que mais desmata é Minas Gerais.

Deputado Alencar da Silveira Jr., cuidado com o título do América. Minas Gerais já

foi quatro anos seguidos campeão do desmatamento da mata atlântica. Vai passar o

América. Temos de aprender  como se diz depois  de tetracampeão.  O objetivo do

governo é ultrapassar o América Futebol Clube e ser decacampeão de desmatamento

da mata atlântica. Só no ano passado, metade da mata atlântica foi derrubada em

Minas Gerais. Ou seja, o Estado foi responsável pelo desmatamento de metade da

nossa mata atlântica.

Eucalipto e mineração: a culpa não foi assentamento de reforma agrária. Aliás, em

relação a isso, o MST está certo. O nosso Incra nos deve assentamento de reforma

agrária, o que não faz há muito tempo. Não vamos colocar a culpa em assentamento

de reforma agrária. Nem passamos perto de assentamento aqui. São as mineradoras

e as plantações de eucaliptos que desmatam Minas Gerais. Por que o governo não

faz  um  planejamento  real  de  proteção  ambiental,  por  meio  deles,  os  principais

responsáveis pelo desmatamento? Nesse caso, não há o rigor da lei, pelo contrário.

É esse o motivo que leva a bancada do PT a, no 2º turno, votar contrariamente à

aprovação desse projeto. Queremos marcar essa posição.
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Fica  aqui  um  apelo  ao  governo  para  inverter  as  prioridades  em  termos  de

fiscalização.  Fiscalize  mais  as  mineradoras,  as  plantadoras de  eucaliptos  e  deixe

quieto, apenas pela exigência da lei - não mais que isso -, os trabalhadores rurais de

assentamento  de  reforma  agrária,  que  precisam  cumprir  a  lei,  e  a  cumprem.

Deputado Luiz Humberto Carneiro, o agricultor familiar tem interesse em obedecer à

legislação ambiental. O pequeno produtor sabe que precisa da nascente do rio em

sua terra. Se a nascente secar, ele perde a sua produtividade; então, é o primeiro a

cuidar dela; não quer desmatar. Sabe que, se plantar café no topo do morro, vai se

tornar erosão. Ele tem de preservar e tem consciência prática: ou faz isso, ou perde o

poder da terra. Ele é o que mais tem interesse em que haja preservação. Quem não

tem esse interesse são as mineradoras, as plantadoras de eucaliptos, quem pratica

monocultura. O pequeno produtor precisa da lei  ambiental;  preserva com cuidado,

com carinho, gratuitamente, sem receber nada em troca.

Sr.  Presidente, queria expor esta minha posição. É um compromisso que temos

com os nossos eleitores e com o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, a reunião pode ser suspensa por 2

minutos, para chegarmos a um acordo?

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai suspender  a  reunião  por  35  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.

Questão de Ordem

O deputado Neider Moreira - Até por uma questão de justiça, quero fazer alguns

reparos no pronunciamento feito pelo deputado Durval Ângelo, que se referiu a um

fazendeiro, produtor de café, que teria  sequestrado e matado um trabalhador  que

estava em regime de trabalho  escravo.  Referiu-se a esse fazendeiro como Paulo

Lima,  que  seria  irmão  do  ex-deputado  Marcos  Lima.  Essa  informação  não  é

verdadeira.  Ele  pode  ser  um  homônimo  do  Paulo  Lima,  meu  amigo  pessoal,
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empresário do setor têxtil e do setor de hotelaria, que nunca foi produtor de café.

Preocupado  com  a  informação  que  ouvi  no  pronunciamento  do  deputado  Durval

Ângelo, fiz questão de telefonar para o Paulo Lima e tratar dessa questão com ele.

Não tem absolutamente  nada a  ver,  trata-se de outra  pessoa.  Se ele  se  chamar

realmente Paulo Lima, é um homônimo que não tem absolutamente nada a ver com o

ex-deputado Marcos lima.

É  importante  que  as  informações  sejam  dadas  na  tribuna  desta  Casa,  mas  é

importante checá-las para não trazer aqui uma questão que não é verdadeira e que

coloca em xeque a idoneidade de uma pessoa a quem conheço pessoalmente como

um grande empresário e gerador de empregos em nossa cidade.

O presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 276/2011

EMENDA Nº 12

Acrescente-se ao art. 5, onde onde convier, o seguinte inciso:

“Art. 5 - (…)

(…)  -  incentivar  o  desenvolvimento  de  atividades  agrossilvipastoris  de  forma

sustentável.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: Pretendemos com esta emenda acrescentar como objetivo do Projeto

de Lei nº 276/2011 o incentivo ao desenvolvimento das atividades agrossilvipastoris

de forma sustentável.

Ora, tendo em vista que é realidade do Estado de Minas Gerais o desenvolvimento

de atividades ligadas à agricultura, à agropecuária e às florestas, devemos incentivar

a  manutenção  dessas  atividades,  levando  em  consideração  a  proteção  aos

ecossistemas.

Nesses termos, conto com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 13

Acrescente-se ao art. 7, onde convier, o seguinte inciso:

“Art. 7 - (…)
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(…) - proteção ao pequeno e ao microprodutor rural e à agricultura familiar e de

subsistência.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: Pretendemos com esta emenda acrescentar como diretriz do Projeto

de Lei nº 276/2011, ao se levar em consideração a utilização de recursos vegetais

naturais  de  forma a  minimizar  os  impactos  ambientais,  a  proteção aos  pequenos

produtores.

Ora, tendo em vista que é realidade do Estado de Minas Gerais o desenvolvimento

de  atividades  rurais,  devemos  incentivar  sua  manutenção,  principalmente  pelos

pequenos produtores, que normalmente não causam grandes impactos ambientais e

dependem dessas atividades para sua sobrevivência.

Nesses termos, conto com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 14

Acrescente-se  ao  caput  do  art.  8º  a  expressão  “e  animais”  após  a  palavra

“humanas”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Pretendemos com esta emenda dar  maior  importância às áreas de

preservação permanente -  APPs -,  tendo em vista que sua manutenção,  além de

assegurar o bem-estar das populações humanas, deve ser vista como fundamental

ao bem-estar das populações animais.

Da mesma forma como a redação atual demonstra, as APPs possuem a função

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a

biodiversidade, que são fundamentais para o bem-estar animal e humano.

Nesses termos, conto com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 15

Dê-se ao caput do art. 12 a seguinte redação:

“Art.  12  -  A  intervenção  em  APP  só  será  autorizada  pelo  órgão  ambiental

competente em casos de utilidade pública, interesse social, ou atividades eventuais

ou  de  baixo  impacto,  desde  que  devidamente  caracterizados  e  motivados  em
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procedimento  administrativo  próprio,  ficando  demonstrada  a  inexistência  de

alternativa técnica e locacional.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  As áreas de preservação permanente  -  APPs -,  como o art.  8º  do

projeto  de  lei  destaca,  possuem  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”. Portanto, devem receber especial proteção.

Nesse contexto, entende-se que a intervenção em APPs só poderá ser permitida

caso  não  exista  outra  alternativa,  a  fim  de  que  o  bem-estar  das  populações,  a

estabilidade geológica e todas as outras funções das APPs sejam preservadas ao

máximo.

Sendo assim, contamos com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 16

Dê-se ao § 3º do art. 12 a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

§  3º  -  A supressão da vegetação  nativa  em  APP protetora  de  vereda  somente

poderá ser autorizada em caso de atividades eventuais de baixo impacto ambiental e

acesso à água para dessedentação de animais ou consumo humano.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Esta  emenda  tem  por  objetivo  proteger  as  veredas.  A  título  de

curiosidade,  registramos  que  as  veredas  possuem  esse  nome  por  serem

consideradas o caminho da fauna. Ora, em tempos de seca, as veredas têm papel

fundamental na manutenção da umidade em estratos superficiais de solo, o que faz

desse tipo de formação vegetal um refúgio da fauna e da flora.

É simplesmente um absurdo que se mantenha a redação atual do dispositivo que

trata  das  veredas.  O  engenheiro  Walter  Viana,  técnico  do  Instituto  Estadual  de

Florestas,  desenvolve  atualmente  tese  de  doutorado  sobre  o  tema.  Em  suas

pesquisas,  estimou-se  que  o  tempo  para  que  uma vereda  se  recupere  é  de  no
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mínimo  200  anos.  Portanto,  as  modificações  em  veredas  devem  ser  permitidas

apenas em situações de extrema necessidade, com baixo impacto ambiental, como

no caso de dessedentação de animais e consumo humano.

Nesses termos, conto com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 17

Dê-se ao caput do art. 16 a seguinte redação:

“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 admitidas, em área que não ofereça risco à vida

ou à integridade física das pessoas, a manutenção de residências e, caso não cause

futuros danos consideráveis aos elementos da APP, a manutenção de infraestrutura e

do acesso relativos a essas atividades.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  As  Áreas  de  Preservação  Permanente  -  APPs  -,  como  o  art.  8º

destaca,  possuem  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”,

portanto, devem possuir especial proteção.

Nesse contexto, a manutenção de infraestrutura e do acesso relativos às atividades

relacionadas no  caput do art. 16 deve ser condicionada a não causar novos danos

aos  elementos  da  APP,  procurando,  assim,  valorizar  as  Áreas  de  Preservação

Permanente, que são fundamentais ao bem-estar humano.

Sendo assim, contamos com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 18

Dê-se ao § 1º do art. 25 a seguinte redação:

“Art. 25 -(...)

§  1º  -  Admite-se  a  exploração  econômica  da  Reserva  Legal,  mediante  manejo

florestal  sustentável  previamente  aprovado  pelo  órgão  competente  do  Sistema

Nacional do Meio Ambiente - Sisnama -, sendo a aprovação desnecessária nos casos

de pequeno produtor rural e produção familiar.”.
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Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: Esta emenda procura facilitar a manutenção das atividades realizadas

pelo  pequeno  produtor  rural  que  mantém  seu  sustento  através  de  pequenos

estabelecimentos.

Ora, esse tipo de produtor não costuma causar grandes alterações na natureza e

depende  dela  para  sua  subsistência,  portanto  é  desnecessária  a  criação  de

burocracias que irão causar ônus aos produtores.

Sendo assim, contamos com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 19

Dê-se ao inciso I do § 3º do art. 26 a seguinte redação:

“Art. 26 - (…)

§ 3º - (…)

I - não descaracterizar permanentemente a cobertura vegetal.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Esta  emenda  procura  flexibilizar  o  manejo  florestal  sustentável  da

vegetação  da  Reserva  Legal  com  propósito  comercial,  tendo  em  vista  que  é

praticamente impossível fazer o uso de alguma área sem descaracterizar, ainda que

temporariamente, a sua cobertura vegetal.

Dessa forma, com a aprovação desta emenda, desde que haja posteriormente a

recomposição  da  cobertura  vegetal,  não  haveria  ilegalidade  no  ato,  até  mesmo

porque não seriam causados problemas ambientais.

Sendo assim, contamos com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 20

O § 1º do art. 28 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 28 - (...)

§ 1º - As áreas de Reserva Legal extintas na forma do  caput  serão destinadas à

composição de áreas verdes urbanas.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos
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Justificação: Esta emenda visa a manter as funções da Reserva Legal,  que são

importantíssimas  para  todo  o  equilíbrio  ambiental.  Além  disso,  manter  a  redação

original seria o mesmo que “dar carta branca” aos municípios para decidirem o que

fazer, sem que haja uma uniformização em todo o Estado.

Ainda  levando  em  consideração  a  redação  atual,  caso  esta  emenda  não  seja

aprovada, os municípios poderão a qualquer momento alterar seus planos diretores,

sem  contar  ainda  que  planos  de expansão urbana,  com  raras  exceções,  adotam

critérios  que  privilegiam  somente  os  interesses  econômicos  em  detrimento  dos

ambientais.

Nesses termos, conto com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 21

Acrescente-se ao art. 31 o seguinte inciso VI:

“Art. 31 - (…)

VI  -  a  área  preservada  antes  da  vigência  desta  lei,  mesmo  que  não  sejam

cumpridos os requisitos previstos nos incisos I a V.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: Esta emenda procura flexibilizar os requisitos exigidos para a definição

da localização da área de reserva legal, tendo em vista que o projeto de lei, com a

redação atual, desconsidera as áreas já existentes.

Caso seja  aprovada,  esta emenda manterá  as  áreas preservadas já  existentes,

mesmo que elas não cumpram o previsto nos incisos I a V. Dessa forma, o produtor

rural, bem como outros setores, terão maior facilidade para se manter na legalidade,

não sendo exigido, portanto, a preservação de novas áreas, reduzindo-se ainda os

gastos desses produtores.

Sendo assim, contamos com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 22

O  §  1º  do  art.  75  passa  a  ter  a  redação  que  se  segue,  suprimindo-se,

consequentemente, seus incisos I, II e III:

“Art. 75 - (...)

§ 1º - As pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o caput a fim de cumprirem a
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obrigação prevista neste artigo, podem optar por qualquer mecanismo de reposição

florestal.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: Esta emenda procura facilitar a reposição florestal, funcionando como

um incentivo aos que têm essa obrigação.

O  raciocínio  é  simples,  independentemente  de  como ocorrer,  caso  seja  feita  a

reposição  florestal,  o  Estado  e  o  meio  ambiente  ganham.  Criar  mecanismos  só

dificultaria  e  criaria  burocracias  inúteis  à  reposição  das  florestas,  além  de

desestimulá-la.

Nesses termos, conto com a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 23

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ...  - O Copam regulamentará e promoverá a revisão da definição das áreas

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, publicado pela Fundação Biodiversitas, de 2005, 2ª edição, nos

termos do art. 49 desta; lei, no prazo de dois anos, improrrogáveis, contados da data

de publicação dela.

§  1°  -  Enquanto  o  Copam  não exercer  a  competência  prevista  no  caput  serão

observadas as seguintes normas:

I  -  autorizações  para  supressão  de  vegetação  nativa  nas  áreas  de importância

biológica  especial  e  extrema  serão  precedidas  da  comprovação  de  ausência  de

alternativa locacional, através de estudos técnicos, que serão tornados públicos, via

internet, com antecedência de no mínimo 30 dias da apreciação do pedido de licença

prévia;

II - na implantação e na ampliação de empreendimentos nas áreas de importância

biológica especial e extrema, o órgão ambiental exigirá estudos técnicos e medidas

mitigadoras de impacto ambiental adicionais no processo de licenciamento ambiental;

III  -  não  serão  concedidas  AAFs  para  empreendimentos  localizados  nas  áreas

prioritárias para conservação da biodiversidade nas categorias de extrema e especial
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importância;

IV  -  o Copam exigirá inclusão de impactos radiais  e  cumulativos  potenciais  nos

estudos de impacto ambiental de empreendimentos a serem instalados nas áreas de

extrema  e  especial  importância  para  conservação  da  biodiversidade  e  medidas

mitigadoras para eles;

V - o Copam definirá e tornará publico, no prazo improrrogável de até três anos,

plano de criação e implantação de unidades de conservação para proteção das áreas

consideradas prioritárias para conservação da biodiversidade no Estado.

§ 2° - Decorrido o prazo previsto no caput, e não tendo o Copam cumprido o nele

previsto, automaticamente voltará a vigorar o disposto no documento Biodiversidade

em Minas Gerais:  Um Atlas para sua Conservação,  da Fundação Biodiversitas, de

2005, 2º edição e, até que a revisão e a regulamentação prevista sejam realizadas,

somente sendo permitida supressão de vegetação nativa para projetos de utilidade

pública ou interesse social, que deverão comprovar, através de estudos técnicos, a

inexistência de alternativa locacional.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

André Quintão

EMENDA N° 24

Dê-se ao art. 123 a seguinte redação:

"Art. 123 - O caput dos incisos I, II e III do art. 4° da Lei n° 18.030, 12 de janeiro de

2009, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se ao mesmo artigo

o seguinte § 4°:

Art. 4° - (...)

I - parcela de 33,34% (trinta e três vírgula trinta e quatro por cento) do total aos

municípios  cujos  sistemas  de  tratamento  ou  disposição  final  de  lixo  ou  de

esgotamento sanitário, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental

estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50%

(cinquenta por cento) da população urbana, observadas as seguintes diretrizes:

(...)

II - parcela de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do total com base

no índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta
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Lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais, municipais e

particulares  e  área  de  reserva  indígena,  com  cadastramento,  renovação  de

autorização e demais procedimentos a serem definidos em regulamento;

III - parcela de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três 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.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Paulo Guedes

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 9

Suprima-se o art.  102 do vencido  e acrescente-se,  após  o  art.  104,  o  seguinte

artigo, renumerando-se os demais:

"Art. ... - Em caso de infração às normas desta lei e das Leis n°s 7.772,  de 8 de

setembro de 1980, 13.199, de 29 de janeiro de 1999, 18.031, de 12 de janeiro de

2009, e 14.181, de 17 de janeiro de 2002, não sendo verificado dano ambiental, será

cabível notificação para regularização da situação, desde que o infrator seja:

I - entidade sem fins lucrativos;

II - microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - microempreendedor individual;

IV - agricultor familiar;

V - proprietário ou possuidor de imóvel rural de até quatro módulos fiscais;

VI - praticante de pesca amadora; ou

VII - pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instração.

Parágrafo único - O não atendimento à notificação sujeita o infrator a autuação, nos

termos do regulamento.".

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.
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Lafayette de Andrada

- A presidência, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber  a  seguinte  emenda  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  por  constituir

matéria prejudicada:

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 276/2011

Dê-se ao inciso V do art. 15 a seguinte redação:

“Art. 15 - (…)

V - Seja observada a Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a

política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da

aquicultura.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A alteração que se pretende inserir visa adequar o inciso V do art. 15

do Projeto de Lei  nº  276/2011 à técnica legislativa.  É desnecessária  a expressão

“sejam observadas as normas da Lei”, e a expressão “seja observada a Lei” é menor,

mais simples e facilita o entendimento que o legislador pretende transmitir, evitando

assim qualquer tipo de confusão.

Sendo assim, contamos com a aprovação desta emenda.

Proposição não recebida, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno.

Em 4/9/2013.

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto onze emendas do deputado

Anselmo José Domingos, que receberam os nºs 12 a 22, uma do deputado André

Quintão, que recebeu o nº 23, e uma do deputado Paulo Guedes, que recebeu o nº

24,  e  uma subemenda à  Emenda  nº  9,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  que

recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, serão

votadas independentemente de parecer.

Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a votação

destacada das alíneas “e” do inciso I e “h” do inciso II, ambas do art. 3º do vencido

em 1º turno, e do § 3º do art. 12 do vencido em 1º turno. A presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
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Vem à Mesa requerimento do deputado Rômulo Viegas em que solicita a votação em

bloco das Emendas nºs 12 a 22. Em votação, o requerimento. As deputadas 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 parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel,

que façam o registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto.  Em

votação, o projeto, salvo emendas, subemenda e destaques.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique

Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

André Quintão - Durval Ângelo - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac - Rogério Correia

- Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Votaram  “não”  6  deputados.  Está

aprovado o projeto, salvo emendas, subemenda e destaques. Votação da alínea “e”

do inciso I  do art.  3º do vencido em 1º turno. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, nos parece que esse dispositivo é

inconstitucional, já que a legislação estabelece que só a Presidência da República

pode declarar alguma área de interesse social, e se pretende agora estender essa

faculdade  também  ao  governador  do  Estado.  Então,  parece-me  que,  além  de

inconveniente,  é  inconstitucional  e,  assim,  encaminhamos  pela  rejeição  desse
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dispositivo.

O presidente - Em votação, a alínea “e” do inciso I do art. 3º do vencido em 1º turno.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco

- Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Mário Henrique Caixa -

Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Durval Ângelo - Maria Tereza Lara - Paulo

Guedes - Paulo Lamac - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados.  Votaram  “não”  11  deputados,

totalizando 49 votos. Está aprovada a alínea “e” do inciso I do art. 3º do vencido em

1º turno. Votação da alínea “h” do inciso II do art. 3º do vencido em 1º turno. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sávio Souza Cruz.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Esse  dispositivo  padece  do  mesmo  vício,

presidente. Novamente estende uma faculdade que é de exclusividade da presidência

da República ao governo do Estado. Então, igualmente ao anterior, encaminho pela

rejeição do dispositivo, ou seja, pelo voto “não”.

O presidente - Em votação, a alínea “h” do inciso II do art. 3º do vencido em 1º

turno.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio

Mourão - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro
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Lessa -  João Leite -  Juarez Távora -  Lafayette de  Andrada -  Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta

- Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Cabo Júlio - Durval Ângelo - Maria Tereza

Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu

Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Deiró Marra - Quero só declarar que nosso voto é “sim”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 40 deputados. Votaram “não”  12

deputados. Está aprovada a alínea “h” do inciso II do art. 3º do vencido em 1º turno.

Votação do § 3º do art. 12 do vencido em 1º turno. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz*  -  Esse dispositivo, presidente, me parece muito

preocupante  porque  a  redação  que  foi  dada  parece  possibilitar  o  barramento  de

veredas. Sei que esse é um pleito de agricultores, principalmente do Noroeste de

Minas, mas as veredas são um importante ecossistema, são fundamentais até como

corredores de  fauna,  e  as  consequências  seriam muito graves  se houvesse uma

destruição  maciça  das  veredas  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Portanto,  estamos

encaminhando nesse dispositivo destacado o voto contrário em favor da preservação

das veredas de Minas Gerais. Muito obrigado.

O presidente - Em votação, o § 3º do art. 12 do vencido em 1º turno.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio

Mourão - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro

Lessa - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -

Neilando Pimenta - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
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Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Cabo Júlio - Durval Ângelo - Elismar Prado

- João Leite - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Paulo

Guedes - Paulo Lamac - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  35  deputados.  Votaram  “não”  17  deputados,

totalizando 52 votos. Está aprovado o § 3º do art. 12 do vencido em 1º turno. Em

votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 9.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio

Mourão - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta

- Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Durval Ângelo - Maria Tereza Lara - Paulo

Guedes - Paulo Lamac - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

A deputada Rosângela Reis - Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Rômulo Viegas - Presidente, meu voto também é “sim”, e o painel não

o está registrando.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Votaram “não” 11

deputados. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 9, ficam prejudicadas

as Emendas nºs 9 e 10. Em votação, as Emendas nºs 1 a 8 e 11.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio
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Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Jayro

Lessa -  João Leite -  Juarez Távora -  Lafayette de  Andrada -  Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta

- Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

André Quintão - Durval Ângelo - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Rogério Correia - Ulysses Gomes.

O deputado Paulo Guedes - Presidente, quero retificar meu voto: votei “não”, mas

meu voto é “sim”.

O deputado Hely Tarqüínio - Quero computar meu voto “sim”.

A deputada Rosângela Reis - Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 43 deputados. Votaram “não” 6

deputados. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 a 8 e 11. Em votação, as Emendas

nºs 12 a 22.

- Registram “sim” os deputados:

Alencar da Silveira Jr. - Neider Moreira.

- Registram “não” as deputadas e os deputados:

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão -

Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia
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O deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, quero retificar o meu voto. O meu voto

é “não”.

O presidente - Está ratificado. Votou “sim” 1 deputado. Votaram “não” 49 deputados.

Estão rejeitadas as Emendas nºs 12 a nº 22. Votação da Emenda nº 23.

Questão de Ordem

O deputado André Quintão - Até para seguir o regimento, não vou encaminhar, mas

explicar a Emenda nº 23, que é importante. O código mineiro que estamos votando

prevê que, em dois anos, o Copam regulamentará e promoverá a revisão da definição

das  áreas  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”. Então o Copam terá dois anos para definir essas

áreas  prioritárias.  Até  lá  não  há  nenhuma  regra.  Então  o  que  pode  acontecer?

Quando o Copam definir que a área é prioritária, ela pode não mais existir. Esse é o

problema. Então o que estou colocando na emenda? Enquanto o Copam não exercer

a competência prevista, serão observadas algumas normas. Ou seja, quando houver

autorização para supressão, haverá critérios. Essa é uma forma de proteger a área,

enquanto  o  Copam  não  exercer  essa  competência.  Então  há  vários  critérios:

exigência de inclusão de impactos, não serão concedidas as autorizações quando for

categoria  de  extrema  importância.  Então  essa  é  uma  forma  de  se  condicionar

intervenção nessas áreas que já estão no atlas para biodiversidade. O Copam vai

rever esse atlas em até dois anos. Então, até ele rever, teremos critérios para intervir

nessas áreas. Essa emenda tem até a simpatia do governo, da Secretaria de Meio

Ambiente. Então peço à base do governo que vote essa emenda que tem a simpatia

do secretário de Meio Ambiente. Peço apoio da base do governo e a liberdade aos

líderes de governo. Peço o voto à base do governo a fim de atender o secretário de

Meio Ambiente, que, nesse caso, está a favor dessa emenda, ou seja, pelo menos, do

espírito do objetivo da emenda. Se não for possível o seu conjunto, pelo menos...

Estou fazendo esse alerta porque, daqui a dois anos, poderá existir  uma área e o

Copam determinar que ela deverá ser unidade de conservação, mas perguntarão:

qual área? Ela já foi embora. A motosserra já levou. Então peço o voto para, pelo

menos, a Emenda nº 23.
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O presidente - Em votação, a Emenda nº 23.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Durval Ângelo - Elismar Prado - João Leite

- Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro

Silva  -  Deiró  Marra  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -

Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques

Abreu -  Neilando Pimenta  -  Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  14  deputados.  Votaram  “não”  37  deputados,

totalizando 51 votos. Está rejeitada a Emenda nº 23. Votação da Emenda nº 24.

Questão de Ordem

O deputado Paulo Guedes - É só para reafirmar que essa emenda é fruto do acordo

realizado hoje de manhã. Mudamos os critérios: 1% do ICMS Ecológico foi dividido

entre 33,34% para unidade de conservação, 33,33% para rede de esgoto e 33,33%

para  mata  seca,  o  que  fará  justiça  com  o  Norte  de  Minas  e  com  o  Vale  do

Jequitinhonha. Era só para esclarecer, Sr. Presidente.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 24.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos

Mosconi - 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 - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro

Lessa -  João Leite -  Juarez Távora -  Lafayette de  Andrada -  Leonardo Moreira -
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Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira

- Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - 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.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  52  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 24. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

276/2011 na forma do vencido em 1º turno com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 9 e

com as Emendas nºs 1 a 8, 11 e 24.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até as 13h59min.

Declarações de Voto

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero fazer um agradecimento à Casa,

à unanimidade dos deputados, que aprovaram a Emenda nº 24, de nossa autoria, que

redistribui o ICMS Ecológico em Minas Gerais, dando ênfase a uma correção histórica

com a região que mais preserva, que é o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o

Mucuri. Assim será feita justiça, porque essa região foi muito prejudicada quando se

aplicaram à mata seca os mesmos critérios  da mata atlântica,  o que engessou a

região do ponto de vista de qualquer tipo de investimento. O que estamos fazendo

aqui hoje é pouco, pois a região merecia muito mais, mas já é um ajuste, pois ela tem

a obrigação de preservar, tem a obrigação de ser o pulmão de Minas, e não recebia

nada  por  isso.  O  ICMS  Ecológico  em  Minas  Gerais  ia  mais  para  os  municípios

poluidores, com o critério rede de esgoto, levando 45,45%. O que fizemos aqui hoje

foi o equilíbrio entre os três critérios: rede de esgoto, unidade de conservação e mata

seca.  Com  isso,  sai  ganhando  o  meio  ambiente,  saem  ganhando  os  municípios

pobres e, mais que isso, esses municípios do Vale do Jequitinhonha e do Norte de

Minas, que passarão a receber um pouquinho mais sob o critério do ICMS Ecológico

e, assim, poderão criar sua secretaria de meio ambiente, fiscalizar a preservação da

mata seca, pois o município que tiver mata seca preservada receberá mais ICMS
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Ecológico. Essa é uma grande colaboração desta Casa para o Norte de Minas e com

o Vale do Jequitinhonha. Estamos tirando um pouquinho dos mais ricos para dar aos

pobres. Essa é a verdadeira Lei Robin Hood ecológica, do sertão das Minas Gerais,

região que mais preserva e que não recebia nada por isso. Esta Casa fez justiça em

relação  ao  Norte  de  Minas,  ao  Vale  do  Jequitinhonha,  a  parte  do  Mucuri  e  ao

Noroeste de Minas. Gostaria de agradecer aos deputados, aos líderes, à presidência

desta Casa e a todos os partidos, que, de forma unânime, aprovaram essa emenda,

que faz justiça em relação a toda a região do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha,

Mucuri e Noroeste. Agradeço ao líder do governo, deputado Bonifácio Mourão, que

nos  ajudou  na  construção  desse  entendimento,  e  ao  deputado  Célio  Moreira,

presidente da Comissão de Meio Ambiente, relator  que acolheu a nossa emenda.

Estou  muito  feliz  por  ser  o  deputado  que  apresentou  o  projeto  de  lei  do  código

florestal.  Hoje  esta  Casa  ajustou  o  nosso  código  ao  código  florestal  do  Brasil.

Gostaria de manifestar a minha alegria de poder sair  deste Parlamento com essa

emenda aprovada. Precisamos sensibilizar o governo do Estado, para que não vete

essa emenda, que foi fruto de negociação com toda base governista desta Casa, para

fazermos justiça  em relação aos  mais  pobres.  Quero  acreditar  que o  governador

Anastasia sancionará o código florestal, com a Emenda nº 24, para fazermos justiça

às regiões mais pobres de Minas. Conclamo todos os prefeitos do Norte de Minas

para que fiquem atentos, a fim de sensibilizarmos o governo a manter essa emenda,

e não vetá-la, quando apreciar o projeto de lei do código florestal de Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente (deputado Célio Moreira) - Com a palavra, para declaração de voto, o

deputado Fabiano Tolentino.

O deputado Fabiano Tolentino - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o deputado

Paulo Guedes. A minha declaração diz respeito a todo o Projeto de Lei nº 276/2011,

que votamos hoje, em 2º turno. Gostaria também de parabenizar V. Exa., presidente

da Comissão de Meio Ambiente, por ter feito um trabalho fantástico, que trouxe esse

equilíbrio, e o deputado Antônio Carlos Arantes, que está ao meu lado e também fará

a sua declaração de voto.  O deputado Antônio  Carlos  Arantes é o  presidente  da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  desta Casa,  de que sou vice-
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presidente, realizou um trabalho árduo, com todas as bandeiras do setor produtivo.

Juntas,  as  Comissões  de  Meio  Ambiente  e  de  Agricultura  buscaram  o  equilíbrio

essencial  para  que  Minas  Gerais  prospere.  É  claro  que,  em  alguns  aspectos,  o

pessoal do meio ambiente acreditava que o projeto poderia ser melhor, e, em outros,

o setor produtivo pensava que poderia ser melhor,  mas chegamos a um equilíbrio

consensual, para que Minas Gerais possa progredir tanto no setor produtivo quanto

na  sustentabilidade  ambiental.  O  trabalho  foi  muito  importante,  e  conseguimos

avançar. Como a lei geral tem de ser sempre preservada, não pudemos definir nem

algo  mais  penoso  nem  algo  mais  brando  do  que  o  código  florestal  nacional.

Procuramos trabalhar com esse consenso. Foi um trabalho muito bom. Parabenizo as

duas  Comissões,  de  Meio  Ambiente  e  de  Agricultura,  que  tanto  trabalharam,  os

funcionários  desta  Casa,  o  deputado  Romel  Anízio  e  o  deputado  Antônio  Carlos

Arantes, que, na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, trabalhou muito

comigo, com muito afinco, para apoio buscarmos junto às entidades, como a Faemg e

os sindicatos interessados. Parabenizo todos os que participaram. Neste momento, a

pauta está destrancada. Agora há temas relevantes a serem trabalhados nesta Casa,

como a questão da Polícia Civil,  que está aqui todos os dias. Daqui para frente, a

Casa votará por Minas Gerais, para melhorarmos o Estado, assim como fizemos em

relação à questão ambiental  e da produtividade com o código florestal.  Temos de

trabalhar  agora  com todo o  contexto de Minas Gerais  para buscarmos melhorias.

Estaremos aqui  para  votar  o  projeto da Polícia Civil.  Hoje estamos felizes  com a

votação do nosso código florestal,  que tanto era necessário.  Os produtores rurais

sempre nos procuravam quando se sentiam prejudicados por  algumas ações, e o

produtor  rural  era sempre tachado como criminoso, por  querer  plantar  e produzir.

Agora,  não, agora há regras claras feitas por esta Casa. Tenho a certeza de que

daqui para frente muita coisa vai melhorar para Minas Gerais. Vamos fazer crescer,

ainda  mais,  o  nosso Produto  Interno Bruto  Mineiro  no  agronegócio,  que é  o  que

realmente  segura  a  economia  das  nossas  Minas  Gerais.  Parabéns,  presidente,

deputado Célio Moreira; parabéns, presidente Antônio Carlos Arantes! Vamos seguir

adiante, votando temas importantes para a nossa Minas Gerais. Parabenizo o nosso

vice-presidente,  deputado Ivair  Nogueira,  que acabou de chegar  para fazer a sua
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declaração de voto sobre um tema tão importante,  que é nosso Código  Florestal

Mineiro.  V.  Exa.  merece,  afinal  de  contas é uma pessoa que trabalha  muito pelo

nosso estado. Vamos seguir adiante, vamos trabalhar com os outros temas, que são

muito importantes para a nossa Minas Gerais. Esta é a minha declaração de voto

num dia importante em que votamos, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 276/2011, que é

o Código Florestal, cujo autor é o deputado Paulo Guedes. Também temos um projeto

da Comissão de Agricultura  e  Pecuária  anexado a  ele.  Muito  obrigado,  deputado

Célio Moreira.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, deputado Célio Moreira; deputado

Ivair Nogueira, que tomou posse agora como vice-presidente, a quem cumprimento,

pois  não  tive  oportunidade  de  fazê-lo  publicamente.  Antes  de  fazer  a  minha

declaração de  voto,  quero  cumprimentar  todos  os  profissionais  da  segurança,  da

Polícia Civil, do Sindipol. Esta Casa está sempre aberta para as manifestações. Isso

é democracia, e esta Casa tem cumprido esse papel. Parabéns a vocês, da Polícia

Civil, que estão permanentemente se manifestando. No momento em que vivemos, a

questão da segurança é muito  importante.  Votei  contrariamente  ao  projeto  de  lei,

agora  transformado em  lei,  já  que foi  aprovado,  porque realmente  alguns  artigos

flexibilizaram a lei federal e poderão suscitar uma Adin pelos órgãos ambientais, pelo

Ministério Público. Cumprimento todos os deputados da oposição e da situação que

debateram o projeto,  mas ele tem esse vício de constitucionalidade. As entidades

ambientalistas  que  aqui  estiveram,  realmente,  estão  preocupadas.  Também

registramos  isso  nesta  Casa.  Por  que  houve  divergência  em  relação  a  essas

questões? Alguns artigos contrariam a lei federal. Votamos a favor da Emenda nº 24,

do deputado Paulo Guedes, a quem cumprimentamos por essa importante iniciativa.

Realmente, foi unanimidade nesta Casa, porque possibilita que as cidades que têm

mata seca também recebam incentivo do ICMS ecológico. Esperamos acompanhar

essa lei de perto. Que as entidades também continuem a acompanhá-la para ver se

ela vai beneficiar essas cidades de fato. Se o Ministério Público assim entender - se

for arguido -,  que faça justiça para que possamos respeitar  o meio ambiente.  Os

outros artigos possibilitaram que os fazendeiros também tenham o esclarecimento de

como agir nas suas propriedades. Votamos contra o projeto, porque, em nosso ponto
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de vista, alguns artigos contrariam a legislação federal. Muito obrigada.

O deputado Antônio  Carlos  Arantes  -  Em  primeiro  lugar,  quero  cumprimentar  a

Polícia Civil pela mobilização. Sabemos da sua importância. Sem a Polícia Civil, a

maioria dos crimes acaba sendo esquecida, e eles não são desvendados. É muito

importante o fortalecimento, o crescimento e a organização da Polícia Civil. Parabéns!

Sabemos de todos os problemas que vocês enfrentam. Na minha região, o Sul de

Minas, o Sudoeste, ainda temos muitos problemas de criminalidade, muitos crimes

ainda não foram desvendados. Sabemos das suas limitações, mas também que há

muita gente séria e comprometida com a melhoria da qualidade dos trabalhos da

Polícia Civil para a população. Sr. Presidente, é com satisfação que comemoramos o

resultado de um trabalho árduo e de muita discussão.  Aliás,  cumprimento-o como

presidente da Comissão de Meio Ambiente, que ouviu com atenção todos os setores,

ajudando-nos a construir uma proposta que faz justiça. Faz justiça com o produtor,

com  o  meio  ambiente,  pune  os  infratores,  mas  incentiva  os  benfeitores  do  meio

ambiente,  os  benfeitores  da produção agropecuária.  Antes da  votação  do  Código

Florestal Brasileiro, havia as leis florestais mineira e brasileira.  Por essas leis, era

impossível  que  qualquer  produtor  rural,  qualquer  homem  do  campo  não  fosse

caracterizado como uma pessoa criminosa, porque, por essas legislações, tudo era

crime. Por exemplo, preparar o solo para a produção agropecuária era crime. Fazer

um aceiro debaixo de uma cerca, às margens de uma mata, a fim de que esses locais

não  fossem  atingidos  pelo  fogo,  era  considerado  supressão  vegetal  e,

consequentemente, um crime. Tudo era crime. Graças a Deus, o governo federal, por

meio dos deputados federais e da mobilização da sociedade brasileira, elaborou uma

proposta, um Código Florestal Brasileiro que respeita a produção e a preservação.

Julgávamos que ali se encerrava o nosso martírio no campo, ou seja, as multas e a

criminalização do produtor rural. Não foi isso que aconteceu, porque, em função de

uma ação impetrada pelo Ministério Público - principalmente no Triângulo e no Sul de

Minas - e acatada pela Justiça, continuou prevalecendo a legislação mineira. Isso, em

nosso entendimento, está errado, porque deve prevalecer a lei maior, que é a federal.

Aí, protocolamos um projeto de nossa autoria, deste parlamentar, com o deputado

Romel Anízio, a quem desejo cumprimentar porque nos ajudou muito, realizou um
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grande trabalho para que pudéssemos chegar aonde chegamos; o deputado Fabiano

Tolentino; o deputado Inácio Franco; e o deputado Paulo Guedes, que também é da

nossa comissão. Todos contribuíram muito. Agradeço também àqueles que não são

da comissão, como o deputado Lafayette de Andrada, da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária; o nosso líder deputado Bonifácio Mourão; e o deputado

Luiz Humberto Carneiro. Todos os deputados deram grandes contribuição para que

pudéssemos  votar  hoje  esse  Código  Florestal  Mineiro,  que  vai  acabar,  se  Deus

quiser, com a criminalização do produtor honesto, que trabalha, produz e preserva.

Nenhum produtor quer acabar com nascentes e solos, porque perde com isso. É uma

legislação absurda, a Lei nº 43.309. Podemos dizer, a partir deste momento, que a

Assembleia Legislativa fez a sua parte, temos uma legislação compatível, equilibrada,

que  busca  a  preservação  ambiental.  Volto  a  dizer:  incentiva  o  produtor  de  bem,

aquela pessoa séria. Para isso devemos agradecer muito a vários setores. Por que

conseguimos chegar onde chegamos? Foram elaboradas e aprovadas mais de 60

emendas na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Tivemos o apoio da

Faemg, da Fetaemg, do Siamig, do pessoal do álcool e do açúcar e do pessoal ligado

à área florestal, que trouxeram várias sugestões. Nem todas foram acatadas, porque

não foi possível, mas deram também a sua contribuição. Cito também a Fiemg e a

Amda,  a  quem  ouvimos  muito  e  de  quem  acatamos  muitas  contribuições.  Não

tivemos  condições  de  acatar  todas  as  sugestões.  Talvez  não  tenham  ficado  tão

satisfeitos como gostariam, mas fizemos a nossa parte. Ouvimos, como disse, vários

setores.  Agradeço à  Consultoria,  ao Júlio,  ao  Vítor,  ao  Fernando,  enfim,  a tantas

pessoas que contribuíram. Agradeço à Dra. Samanta e à Dra. Emanuelle, que vieram

de  Brasília  para  nos  ajudar,  orientar  e  incentivar.  Na  verdade,  hoje  temos  uma

legislação.  O  povo  mineiro  pode  comemorar.  Agora  só  depende  da  sanção  do

governador.  É  uma  legislação  que  preserva,  respeita  o  meio  ambiente,  mas,

principalmente,  respeita  o  produtor,  o  trabalhador,  que  também  quer  preservar,

produzir  e gerar desenvolvimento para Minas Gerais e toda a nossa região. Muito

obrigado.

O deputado Bosco -  Caro presidente, que conduz os trabalhados dessa sessão

legislativa, amigo e companheiro deputado Célio Moreira, da mesma forma que os
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deputados  que  me antecederam,  não poderia  deixar  de  manifestar  a  alegria  e  a

satisfação de participar deste momento histórico para Minas Gerais, sobretudo para a

classe dos produtores rurais e também para a classe dos ambientalistas. A tarefa foi

bastante árdua, envolvendo o trabalho não só desta Casa, dos parlamentares e das

comissões, mas também de várias instituições citadas e nomeadas. O importante em

tudo  isso,  caro  presidente  e  telespectadores  da  TV  Assembleia,  é  o  ganho  que

teremos de agora em diante com a aprovação do código florestal. Sabemos que os

nossos produtores rurais são extremamente importantes para o desenvolvimento e o

crescimento não só de Minas Gerais,  mas também do nosso país.  São eles  que

colocam a mão na massa, que enfrentam as dificuldades e as intempéries da própria

natureza para produzir o nosso alimento, para atender às demandas, seja do Brasil,

seja  do  exterior,  uma  vez  que  somos  exportadores  de  grãos.  Gostaria  de

cumprimentar todos os produtores rurais, desde os pequenos aos grandes, porque

sabemos  que,  mesmo tratando-se  de uma classe produtiva  e  importante,  grande

parte  deles  eram  considerados  clandestinos,  mas  na  verdade  enfrentavam

dificuldades sobretudo na questão da lei, da interpretação da lei. A partir de agora,

sabemos que os nossos produtores vão respirar com mais tranquilidade e poderão

planejar e programar o que produzirão em suas terras. Fica o nosso reconhecimento

a uma classe tão importante, fica o reconhecimento aos deputados que estiveram à

frente  desse  processo.  Caro  Célio  Moreira,  cumprimento-o  como  presidente  da

Comissão de Meio  Ambiente  e  como relator  desse projeto,  cumprimento  também

Antônio Carlos Arantes e demais deputados que trabalharam incansavelmente para

que pudéssemos chegar a esse entendimento e de forma definitiva ter esse projeto

aprovado. Quero ainda fazer uma saudação aos representantes da Polícia Civil de

Minas Gerais presentes não só hoje no plenário, mas há semanas no lado externo da

Casa, de forma ordeira e democrática, expondo demandas, necessidades em relação

ao ordenamento da Polícia Civil. Sabemos que esta é um classe importante para o

estado,  especialmente  em  relação  à  segurança  dos  cidadãos  mineiro.  Com  a

aprovação do código florestal, que demandava um grande tempo das comissões, de

todos  os  parlamentares,  acredito  que  teremos  mais  condições  de  aprofundar  a

discussão  do  futuro  da  nossa  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Tenho  a
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certeza de que teremos amplo apoio do governador Anastasia, porque ele sabe da

importância das Polícias Civil, Militar, dos Bombeiros, enfim de todas as esferas do

governo  relacionadas  à  segurança  pública  do  Estado.  Presidente,  mais  uma vez

parabéns. Parabéns também aos nossos produtores rurais de Minas Gerais.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Presidente,  neste  momento  confirmo  nossa

participação na votação do código  florestal.  Entretanto,  primeiro,  uma justificativa,

talvez das mais importantes, deve ser feita a V. Exa. Como presidente da Comissão

de Meio  Ambiente,  relator  da  matéria,  em momentos difíceis  que aqui  não foram

citados,  V.  Exa.  teve a paciência,  o conhecimento para lidar  com os  anseios  das

diversas iniciativas que contribuíram para o aperfeiçoamento da lei. Lembramo-nos

das  ONGs,  dos  deputados,  das  indústrias,  dos  produtores  rurais,  cada  qual

manifestando a seu modo e a tempo como deveria ser a lei para atender a todos os

segmentos. Caro presidente, sabemos que a lei não pode atender a todos; ela tem de

ser cumprida, tem de ser rígida. A lei que aprovamos hoje não pode se sobrepor à

federal, ao Código Florestal Federal. V. Exa. teve tranquilidade. Quero afirmar a toda

Minas Gerais que, em determinado momento, fiquei preocupado, porque foi tamanha

a  pressão sobre  V.  Exa.  que  achávamos  que  não chegaríamos  a  bom  termo na

discussão do projeto na  Comissão de Meio Ambiente e com V.  Exa.  na relatoria.

Portanto,  hoje  é  hora  de  comemorarmos  com  todos  os  pares  desta  Casa  e  de

reconhecer a participação ativa e efetiva de V. Exa. para que o momento de hoje

fosse consumado e tivéssemos, com todo orgulho, a aprovação do Código Florestal

de Minas Gerais. Quero fazer essa ressalva justa e importante. Que os anais da Casa

possam guardar para sempre o devido respeito, o carinho e a atenção para com a

atuação de V. Exa. na condução dos trabalhos para a aprovação do nosso código

florestal. Presidente, também gostaria de dizer a V. Exa. e a toda Minas Gerais que

estive ontem em Januária, a convite da Comissão de Direitos Humanos, para discutir

assuntos  inerentes  à  educação  regional.  Ali  pude  ouvir  atentamente  todas  as

manifestações. Além de pertencer à Comissão de Direitos Humanos, sou presidente

da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta Casa. Portanto fui nas duas

condições:  de membro da Comissão de Direitos Humanos e de responsável  pela

Comissão de Educação. Meu caro presidente, vi  ali  um pouco de disputa política,
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colocando a política acima dos interesses maiores da educação. Ali  houve muitas

manifestações, muitas vezes defendendo um determinado lado político e deixando de

lado  a  educação,  que  deve  ser  maior  que  os  partidos,  que  os  deputados.  A

responsabilidade com a educação tem de ser acima dos nossos desejos, das nossas

vontades. Enxerguei perfeitamente essa situação ontem em Januária. Ao encaminhar

essa  manifestação  em  relação  à  reunião  de  ontem,  quero  deixar  claro  que  a

Superintendência Regional de Educação de Januária é muito bem conduzida pelo Sr.

Albert. Estive com ele e percebi a vontade, a organização e o desejo dele de que a

educação continue bem. Com ele, a educação tem avançado muito. Os resultados, as

avaliações das escolas sob a jurisdição de Januária têm crescido a cada ano, em

decorrência  do  seu trabalho.  Meu caro  presidente,  lá  fomos  cumprimentados  por

aqueles que acompanham a nossa TV Assembleia. Disseram que estão sempre na

audiência da nossa TV Assembleia, buscando interagir conosco nos nossos debates,

nas  nossas  participações,  nas  votações,  nas  nossas  posições  individuais.  Em

Januária pude ver que há um superintendente muito comprometido com a legalidade

e que trabalha,  acima de tudo, buscando os resultados da educação. Pude ver e

confirmar essa situação. Caro presidente, termino dizendo que, a partir da sanção do

governador, Minas Gerais terá o seu código florestal, fruto de trabalho, de discussão

de  todos  os  parlamentares  desta  Casa.  Mais  uma vez,  parabéns  a  V.  Exa.  pela

condução e pela aprovação de matéria tão importante.

O presidente - Obrigado, deputado Duarte Bechir. V. Exa., como vice-presidente da

Comissão de Meio Ambiente, teve participação fundamental em todas as discussões

que fizemos a respeito do código.

Antes de encerrar a reunião, gostaria de fazer uma observação. Ontem a Câmara

dos Deputados votou o fim do voto secreto.

Registro que a Câmara dos Deputados copiou o Estado de Minas Gerais. Diante

disso, faço uma homenagem ao deputado Dinis Pinheiro, que tem demonstrado muita

transparência, muito vigor com a coisa pública. A Assembleia Legislativa de Minas

Gerais há muito baniu o voto secreto. Temos, então, o voto aberto. Hoje todo mundo

pode  acompanhar  o  voto  do  seu  deputado,  ver  se  ele  votou  “sim”  ou  “não”.  O

deputado Dinis Pinheiro foi um batalhador por essa causa. Ele teve uma conversa
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com todos os parlamentares e mostrou a importância de a Assembleia Legislativa dar

esse voto de confiança aos eleitores, banindo de vez o voto secreto aqui, na Casa.

O  deputado Dinis  Pinheiro  -  e  V.  Exa.  tem acompanhado  isso  -,  tem  feito  um

trabalho brilhante. Em Brasília foi entregue o Assine + Saúde, e o projeto já está em

tramitação por iniciativa popular. Houve coleta de assinaturas praticamente em todos

os 853 municípios do Estado de Minas Gerais, e o presidente Dinis Pinheiro esteve à

frente dessa iniciativa, preocupado com a saúde no nosso estado. Também, como

presidente  dos  presidentes  das  assembleias  legislativas  do  Brasil,  fez  esse

encaminhamento.

Recebemos esta boa notícia na noite passada: a Câmara dos Deputados votou pelo

fim do voto secreto. Poderemos, a partir de agora, acompanhar os posicionamentos

dos nossos deputados federais.

O presidente Dinis Pinheiro tem ido às cidades, às principais regiões do Estado de

Minas  Gerais  prestar  contas  do  trabalho  da  Assembleia  Legislativa,  dos

parlamentares desta Casa. Ele tem, dessa forma, demonstrado muito trabalho, muita

competência.  Tem mostrado a  que veio.  Portanto  orgulho-me de tê-lo  como meu

presidente e presidente desta Casa, deputado Duarte Bechir.

Encerramento

O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, 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.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DA

COPA DO MUNDO, EM 5/6/2013

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Mário Henrique

Caixa,  Bonifácio  Mourão  e  Fábio  Cherem,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, deputado Mário Henrique Caixa, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bonifácio

Mourão, 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  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da comissão, e comunica o recebimento de correspondência publicada

no  Diário  do  Legislativo,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  Do  Sr.  Tiago

Nascimento  de  Lacerda,  Secretário  Extraordinário  da  Copa  do  Mundo,

encaminhando, em atenção a solicitação do deputado Sávio Souza Cruz, cópia do

contrato firmado entre o Cruzeiro Esporte Clube e a empresa Minas Arena - Gestão

de Instalações Esportivas S.A. (4/5/2013). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

deputados Mário Henrique Caixa, em que solicita seja realizada audiência pública

conjunta  da  Comissão  Extraordinária  da  Copa  o  Mundo  e  de  Esporte,  Lazer  e

Juventude, para debater o papel das ouvidorias públicas do Governo de Minas e da

Prefeitura de Belo Horizonte, visando o bom atendimento aos turistas, jornalistas e

delegações internacionais na Copa do Mundo de 2014; Bonifácio Mourão, em que

solicita seja encaminhado às Secretarias de Turismo e de Cultura do Estado de Minas

Gerais pedido de providências com vistas a que seja viabilizado acordo com a Fifa,

no termos da Lei nº 12.663, de 2012 - Lei Geral da Copa -, para que nos eventos da

Copa das Confederações e Copa do Mundo sejam divulgadas imagens e informações

das  cidades  turísticas  do  Estado,  assim  como  das  culturas  mineiras,  da  arte  à

gastronomia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Tenente Lúcio, presidente - Mário Henrique Caixa - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/8/2013

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

dfputados Duilio de Castro e Vanderlei Miranda, 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 Vanderlei Miranda,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a discutir  e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  na  data  mencionada  entre

parênteses: da Sra. Elisa Smaneoto, diretora de gestão interna do Gabinete Pessoal

da Presidenta da República; do Sr. Marcelo Lúcio Nunes, gerente regional da Anatel

(substituto); da Sra. Elaine Moreira Martins de la Rocque, gerente de orientação aos

investidores  1  da  Comissão  de  Valores  Mobiliários  (4/7/2013);  do  Sr.  Hermann

Bergmann Garcia e Silva, gerente regional de Minas Gerais da Anatel (5/7/2013); do

Sr.  Hermann  Bergmann  Garcia  e  Silva  (6/7/2013);  do  Sr.  Helio  Caineli  Cazelato

encaminhando cópia de carta que enviou à Copasa-MG questionando a metodologia

usada  na  tarifação  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento

sanitário (19/7/2013). O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

das  quais  designou  como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:

Projetos de Lei nºs 3.496/2012 (Rômulo Veneroso) e 3.791/2013 (Duilio de Castro),

ambos no 1º turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetido a votação,  é aprovado o Requerimentos nº 5.139/2013.  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 Rômulo  Veneroso (2)  em que solicita  seja

realizada  audiência  pública  para  debater  a  legalidade  da  cobrança  de  taxa  de

esgotamento sanitário pela Copasa, quando o serviço não está sendo prestado; seja

realizada audiência pública para debater a política estadual de defesa dos direitos do

consumidor, a partir do monitoramento dos programas e ações do exercício 2013 do

PPAG 2012-2015 relativos  a  essa política;  do  Deputado Fred Costa  (3),  em  que

solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte para debater o reajuste de tarifas de energia elétrica para consumo em

larga escala para alguns setores da indústria mineira; seja realizada audiência pública

para debater o aumento do valor de pedágio na MG-050, entre as cidades de Mateus

Leme e Itaúna; o início da cobrança de pedágio na BR-040; a isenção de pagamento

de pedágio para moradores de Uberlândia e Araguari quando em trânsito entre as
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duas cidades, em carros emplacados nessas localidades (com as emendas nº 1, da

deputada Liza Prado, que acrescenta a expressão "moradores cujos veículos tenham

sido emplacados nas cidades de Uberlândia e Araguari sejam isentos do pagamento

de  pedágio  entre  as  duas  cidades",  e  nº  2,  do  deputado  Vanderlei  Miranda,  que

acrescenta  a  expressão  "do  início  da  cobrança  de  pedágio  na  BR-040");  seja

realizada audiência pública para debater a gestão do Serviço de Atendimento Móvel

de  Urgência  -  Samu  -  dos  municípios  da  macrorregião  Centro  do  Estado;  da

Deputada Liza Prado e do Deputado Carlos Henrique, em que solicitam seja realizada

audiência pública para debater as atividades da empresa Ympactus Comercial Ltda,

de nome fantasia Telexfree, cuja liquidação pode ter lesado milhares de associados;

da Deputada Liza Prado (2), em que solicita seja encaminhado ao superintendente de

controle  de  obrigações  -SCO-  da  Anatel,  pedido  de  informações  sobre  o

compartilhamento  de  antena  entre  operadoras,  em  especial  para  implantação  do

sistema 4G; seja encaminhada nota técnica aos Procons estaduais com alerta contra

a empresa Telexfree e similares,  que adotam a prática criminosa do esquema de

pirâmides, acarretando danos irreparáveis aos consumidores. 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.

Fred Costa, presidente - Duilio de Castro - Leonídio Bouças.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/8/2013

Às 14h24min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Duarte Bechir e Glaycon Franco (substituindo o deputado Bosco, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  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 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
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apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão e

comunica o recebimento de emails enviados através do Fale com a Assembleia: dos

Srs. Emerson Rodrigues Viana, que reclama da efetivação de professores no Estado

pela Lei Complementar nº 100, de 2007; Saulo Henrique de Sousa, que sugere a

discussão da implementação nas escolas de disciplina sobre educação no trânsito

para diminuir  o número de acidentes;  Gleidison Ferreira  de  Oliveira,  que reclama

sobre  o  sistema  de  progressão  dos  professores  do  Estado  no  que  se  refere  à

escolarização; e das Sras. Keilla Pinho, que solicita a verificação junto ao governo

estadual  do  não  repasse  de  verbas  destinadas  à  execução  do  Programa  de

Educação Profissional - PEP - à Escola de Enfermagem Santa Clara, localizada no

Município de Vespasiano; e Luziene Cardoso Nogueira, que reclama da situação dos

professores  no  Estado;  de  correspondência  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,

secretária de estado de Casa Civil  e Relações Institucionais,  que informa sobre a

organização e atribuição das aulas de educação física nos anos iniciais do ensino

fundamental das escolas estaduais; e de correspondências publicadas no Diário do

Legislativo,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Ronaldo  Rajão

Santiago, secretário-geral da PUC-Minas, que encaminha relatório de atividades do

ano de 2012 (19/7/2013); e das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de estado

de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais,  que  encaminha  ofícios  da  Secretaria  de

Estado de Educação sobre a inclusão do cargo de secretário municipal de educação

adjunto no texto do inciso I do art. 3º da Resolução Conjunta nº 1, de 3/2/2012, das

Secretarias de Estado de Governo, de Casa Civil  e de Relações Institucionais,  de

Planejamento e Gestão e de Educação, que delimita as hipóteses em que poderão

ocorrer a adjunção e a disposição de servidores do quadro de pessoal da Secretaria

de  Estado de Educação para  ocuparem cargos  de gestão da educação  junto  às

prefeituras municipais (6/7/2013); e Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado

de Educação (2), que informa sobre a instalação de internet e de telefonias fixa e

móvel da Escola Estadual Santa Tereza, no Município de Esmeraldas, e sobre obras

na Escola Estadual Padre Francisco Weber, no Município de São João do Oriente,

ambos atendendo a requerimentos da comissão (8/8/2013). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
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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 3.654/2012,

4.177 e 4.178/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Votaram "sim" os

deputados membros da comissão. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.669/2012. 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 Duarte Bechir (2) em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a política estadual de educação, a partir do monitoramento de

programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013; e seja realizada audiência

pública  para  debater  a  política  estadual  de  ciência  e  tecnologia,  a  partir  do

monitoramento referido anteriormente, e solicita, ainda, seja convidada a Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. A presidência recebe requerimento

do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Glaycon

Franco em  que solicitam seja  encaminhado à  secretária  de  Estado de Educação

pedido de informações sobre a existência de problemas no repasse de recursos do

Programa de Educação  Profissional  -  PEP -  à  Escola  Santa  Clara,  localizada no

Município  de  Vespasiano,  o  que  estaria  resultando  na  paralisação  do  curso  de

enfermagem  daquela  escola.  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, 4 de setembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Glaycon Franco.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/8/2013

Às 14h33min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio  Braz,

Almir  Paraca  e  Deiró  Marra  (substituindo  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  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 Almir  Paraca,  dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  Diário  do

Legislativo,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Jorge  Salles

Camargo Neto,  chefe de gabinete da presidente da Petrobras (8/8/2013),  e Elmar

Goulart,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Uberaba (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. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.187, 5.207, 5.208, 5.224,

5.228, 5.230, 5.232, 5.233, 5.261 e 5.275/2013. Submetidos a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.094/2013. 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 Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de Pouso Alegre para debater a ocorrência

de feiras  itinerantes nos  diversos  municípios  da  região,  as  quais  estão  causando

sérios  prejuízos  aos  setores  empresarial,  industrial  e,  principalmente,  aos

comerciantes legalmente estabelecidos, além dos cofres do Estado; Fred Costa em

que solicita seja realizada audiência pública com o objetivo de discutir a realização de

eventos na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte; Ulysses Gomes em que solicita

seja realizada audiência pública para discutir, conjuntamente com os representantes

de todos os circuitos  turísticos,  a proposta do governo do Estado de extinção da

Secretaria de Estado de Turismo. 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.

Gustavo Perrella, presidente - Almir Paraca - Rômulo Viegas.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO DO NOME

DE JOSÉ MURILO RESENDE PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA UTRAMIG,

EM 13/8/2013
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Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Doutor Wilson Batista e Fabiano Tolentino, 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 a ser lida por se tratar da

primeira  reunião  da comissão.  A presidência  informa que a  reunião  se  destina  a

eleger  o  presidente  e  o  vice-presidente  da  comissão.  A  seguir,  determina  a

distribuição de cédulas de votação, devidamente rubricadas e convida o deputado

Doutor Wilson Batista para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem

dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas três cédulas de votação, e

que a deputada Maria Tereza Lara e Fabiano Tolentino obtiveram três votos cada um,

para presidente e vice-presidente,  respectivamente.  A seguir,  a  presidente ad hoc

proclama os eleitos e declara empossado como vice-presidente o deputado Fabiano

Tolentino, a quem passa a direção dos trabalhos. Ato contínuo, o deputado Fabiano

Tolentino declara empossado como presidente a deputada Maria Tereza Lara, a quem

passa a direção dos trabalhos. A presidência designa como relator o deputado Doutor

Wilson Batista. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Maria Tereza Lara, presidente - Doutor Wilson Batista - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/8/2013

Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões o deputado Tadeu Martins Leite

(substituindo o deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da Liderança do MSC),

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os deputados Carlos

Pimenta e Paulo Guedes. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tadeu

Martins  Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  inciso  III,  do

Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a

aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater as

constantes interrupções de energia elétrica ocorridas no decorrer do ano de 2013 no

Município de Montes Claros e região atendidos pela Cemig e interrompe os trabalhos

ordinários  da reunião para ouvir  os  Srs. Ruy Muniz,  prefeito  municipal  de Montes
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Claros;  vereador  Cláudio  Prates,  vice-presidente  da  Câmara Municipal  de Montes

Claros,  representando  o  presidente,  vereador  Antônio  Silveira  de  Sá;  Luciano  de

Souza  Carvalho,  engenheiro  coordenador  da  Cemig,  representando  o  diretor-

presidente, Djalma Bastos de Morais; e Everaldo Rodrigues de Oliveira, coordenador

da Regional Norte do Sindieletro - MG; que são convidados a tomar assento à mesa.

O deputado Tadeu Martins Leite, 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, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Tiago Ulisses, presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/8/2013

Às 14h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Lafayette

de  Andrada,  Romel  Anízio,  Sebastião  Costa  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o

deputado Jayro Lessa, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da comissão; e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

da Sra. Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas; do Sr. Clodoaldo Gomes

Rosestolato, gerente de negócios do Banco do Brasil; do FNDE (27) (8/8/2013) e do

Sr. Cláudio Couto Terrão, conselheiro corregedor do Tribunal de Contas (10/8/2013);

do  FNDE (21)  e dos Srs.  Helcio  Campos Botelho,  secretário  de Desenvolvimento

Agropecuário  e  Cooperativismo  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  (substituto)  (15/8/2013),  e  Marx  Fernandes  dos  Santos,  gerente
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regional da CEF (4) (20/8/2013). A seguir, comunica que na próxima quarta-feira, dia

28/8/2013, às 9h30min, no auditório desta Casa, será realizada reunião conjunta com

a Comissão de Administração Pública para debater as políticas estaduais de finanças

públicas e de administração pública, a partir do monitoramento dos correspondentes

programas e ações do PPAG 2012-2015, exercício de 2013. O presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou como relatores os

deputados  mencionados  entre  parênteses:  Mensagens  nºs  485/2013  (deputado

Romel Anízio),  486/2013 (deputado João Vítor  Xavier),  487/2013 (deputado Jayro

Lessa) e 488 a 490/2013 (deputado Lafayette da Andrada); e, no 1º turno, Projetos de

Lei nºs 3.782/2013 (deputado Jayro Lessa) e 4.243/2013 (deputado Zé Maia). 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. O Projeto de Lei nº

2.331/2011 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Lafayette

de Andrada,  aprovado pela  comissão.  Após discussão e  votação,  são aprovados,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  ratificação,  por  meio  de  projetos  de

resolução, dos Convênios ICMS nºs 41, encaminhado pela Mensagem nº 469/2013

(relator:  deputado  Romel  Anízio);  44,  encaminhado  pela  Mensagem  nº  486/2013

(relator: deputado Rômulo Viegas, em virtude de redistribuição), e 49, encaminhado

pela  Mensagem  nº  489/2013  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada);  pela

aprovação do Projeto de Resolução nº 4.288/2013 e pela rejeição do Substitutivo nº 1

(relator:  deputado Zé Maia);  pela aprovação, no 1º turno,  dos Projetos de Lei  nºs

1.568/2011 na forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: deputado Sebastião Costa); e 1.346/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da

Comissão de Direitos Humanos, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração

Pública, e a Emenda nº 2, apresentada pelo relator; pela aprovação, no 1º turno, 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 nº 1, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Lafayette de Andrada);

e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.248 e 3.666/2012 (relator:

deputado Zé Maia); 3.782/2013 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição); 3.900/2013 na
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forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição), e 4.243/2013 (relator: deputado Zé

Maia).  O Projeto de Lei  nº  2.338/2011 é convertido em diligência à Secretaria de

Planejamento e Gestão, atendendo-se a requerimento do relator, deputado Lafayette

de Andrada, aprovado pela 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. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final  do  Projeto  de  Resolução nº  4.221/2013.  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, 28 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Rômulo Viegas.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

22/8/2013

Às 10h7min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Ivair  Nogueira,  Leonardo Moreira e  Sargento  Rodrigues,  membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  a  deputada  Liza  Prado.  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 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  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 41/2013, no 1º turno (relator: deputado Sargento Rodrigues) com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 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. A Presidência informa que faz retirar da pauta
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da reunião os Requerimentos nºs 5.204, 5.237, 5.264 e 5.279/2013 por terem sido

apreciados  em  reunião  anterior.  Encerrada  a  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº

4.088/2013, em turno único, que recebeu parecer por sua aprovação e anunciada a

votação nominal do referido projeto, a presidência suspende os trabalhos. Reabertos

os  trabalhos,  o  deputado  Sargento  Rodrigues  faz  uso  da  palavra  e  posiciona-se

contrariamente  ao  processo  de  votação  nominal  adotado  no  Projeto  de  Lei  nº

4.088/2013, por entender que tal procedimento engessa os trabalhos da comissão e

por não ter  sido esta a finalidade da Emenda à Constituição nº 91/2013. Declara,

ainda, que formulará questão de ordem ao presidente desta Casa para que decida o

assunto. Submetido a votação nominal, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei

nº  4.088/2013.  Votaram  "sim"  os  deputados  Inácio  Franco,  Sargento  Rodrigues,

Leonardo Moreira e Ivair Nogueira. 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.

Gustavo Corrêa, presidente - Antônio Carlos Arantes -  Inácio Franco - Leonardo

Moreira - Sargento Rodrigues.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 26/8/2013

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Almir Paraca e

Pompílio  Canavez,  membros  da supracitada comissão.  Está  presente,  também, o

deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o presidente, deputado Almir

Paraca, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento

Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

ao deputado Pompílio Canavez que a subscreva. A presidência informa que a reunião

se destina  a  debater  a  questão das  águas  no  transporte  de  minério  pela  via  do

mineroduto e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Jeane  Dantas  de  Carvalho,

diretora  de  Pesquisa,  Desenvolvimento  e  Monitoramento  das  Águas  do  Igam  ,

representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Ubaldina  Maria  da  Costa  Isssac,
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coordenadora do Núcleo de Licenciamento da Superintendência Regional do Ibama,

representando  o  Sr.  Evandro  Xavier  Gomes,  superintendente  regional  do  Ibama;

Denise de Castro  Pereira,  professora e  pesquisadora do  Laboratório  de Cenários

Socioambientais da PUC Minas; e Soniamara Maranho, coordenadora nacional do

Movimento dos Atingidos por Barragens; e os Srs. Padre João, Deputado Federal;

Nicolaas de Knegt, especialista em recursos minerais, representando o Sr. Celso Luiz

Garcia,  superintendente regional  do Departamento  Nacional  de  Produção Mineral;

Marcelo Mata Machado Leite Pereira, promotor de justiça na Comarca de Conceição

do Mato Dentro, representando o 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;  e Paulo Cesar  Vicente de

Lima, coordenador-Geral de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público do

Estado;  Eduardo  Nascimento,  assessor  de  meio  ambiente  da  Fetaemg,

representando  o  Sr.  Vilson  Luiz  da  Silva,  presidente  dessa  federação;  Juseleno

Anacleto da Silva, Coordenador-Geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e

Trabalhadoras na Agricultura  Familiar;  Adair  Pereira de Almeida,  representante da

comunidade  do  Distrito  de  Vale  das  Cancelas;  Gustavo  Tostes  Gazzinelli,

representante do Movimento Pelas Serras e Águas de Minas; Lúcio Guerra Júnior,

representante do movimento dos atingidos pela mineração em Conceição do Mato

Dentro; Luciano Arcanjo de Melo, presidente do Grupo Ambiental de Santa Bárbara;

Luiz Paulo Siqueira, representante da comunidade de Viçosa; e Mário Viana Filho,

secretário  de Governo de Dom Joaquim, representando o Sr.  Bruno Aleixo Cotta,

procurador  desse  município,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

presidência concede a palavra ao deputado Rogério Correia, autor do requerimento

que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais  e,  em  seguida,  ao

deputado Pompílio Canavez. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  Às  13  horas,  o  deputado  Almir  Paraca  passa  a

presidência  ao  deputado  Pompílio  Canavez,  que  dá  continuidade  aos  trabalhos.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  a  ser
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realizada conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Pompílio Canavez, presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/8/2013

Às  14h15min,  comparece  no  Teatro  Municipal  de  Araxá  o  deputado  Bosco

(substituindo a deputada Luzia Ferreira, por indicação da Liderança do BTR), membro

da supracitada comissão. Está presente, também, a deputada Liza Prado. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Bosco, 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  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.  José

Domingos,  secretário  de  Desenvolvimento  Humano  do  Município  de  Araxá,

representando o Sr. Jeová Moreira da Costa, prefeito municipal de Araxá e presidente

da Ampla;  Juninho  Lemos,  vereador  em Araxá,  representando o  Sr.  Miguel  Alves

Ferreira  Júnior,  vereador  e  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araxá;  Gustavo

Medeiros,  assessor  de Gestão Estratégica da Secretaria  Extraordinária de Gestão

Metropolitana,  representando o  Sr.  Alexandre  Silveira,  secretário  extraordinário  de

Gestão Metropolitana; Lavater Pontes, prefeito municipal de Tapira; Stoessel Ribeiro,

secretário de Gestão Estratégica, Ciência e Tecnologia do Município de Uberlândia,

representando  o  Sr.  Gilmar  Alves  Machado,  prefeito  municipal  de  Uberlândia  e

presidente  da  Amvap;  Paulo  Piau  Nogueira,  prefeito  municipal  de  Uberaba  e

presidente  da  Amvale;  Oscar  Carneiro  Filho,  prefeito  municipal  de  Santa  Juliana;

Maurício  Cassimiro,  assessor  de  integração da  Secretaria  de  Gestão  Estratégica,

Ciência e Tecnologia do Município de Uberlândia; e Pedro Borges, chefe de gabinete

da Prefeitura Municipal de Frutal, que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência concede a palavra à deputada Liza Prado, coautora do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
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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 de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2013.

Zé Maia, presidente - Liza Prado.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira e

Duarte Bechir,  membros da supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o

presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a debater as políticas estaduais de meio

ambiente e de saneamento a partir  do monitoramento dos programas e ações do

exercício de 2013 do PPAG 2012-2015 e a discutir e votar proposições da comissão.

A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  de

organizações não governamentais do movimento ambientalista em que solicitam a

realização de audiências públicas para debater a Lei Florestal do Estado; e-mails dos

Srs.  Leonardo Caruso de Assis sugerindo a exibição do documentário Terráqueos

para os membros desta comissão e o estudo de formas para diminuir e para punir os

maus-tratos contra os animais; e Marcos José Barbosa Araújo solicitando análise a

respeito dos problemas decorrentes da construção de uma estação de tratamento de

esgoto próximo a ponto turístico em seu município; e de correspondência publicada

no  Diário  do  Legislativo,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.

Bertholdino Apolônio Teixeira Junior, diretor-geral do IEF (23/8/2013); da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, secretária de Estado da casa civil e de relações institucionais

(21/8/2013);  e  do  Sr.  Carlos  Henrique  Pereira  Guimarães,  presidente  da  Câmara

Municipal  de  Baependi  (22/8/2013);  e  do  presidente  desta  Casa  encaminhando

relatório  com sugestões para a agenda da Assembleia  Legislativa para o período
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entre 2013 e 2015. O presidente acusa o recebimento, no 1º turno, do Projeto de Lei

nº  4.051/2013,  do  qual  designou  como  relator  o  deputado  Gustavo  Corrêa.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Zuleika

Stela Chiacchio Torquetti,  presidente da Feam, representando também a Sra. Aline

Faria  Souza  Trindade,  gestora  da  ação  Mitigação  e  Adaptação  às  Mudanças

Climáticas; os Srs. Bertholdino Apolônio Teixeira Junior, diretor-geral do IEF; Vinícius

Meireles Laender, representando o Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, presidente da

Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em

Águas e gestor da ação Cidade das Águas; Frank Deschamp Lamas, presidente da

Copanor e gestor da ação Vida no Vale, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -;  Valter  Zschaber  Júnior,  gestor  da  ação

Saneamento Básico; a Sra. Isabella Maria Ribeiro Lamounier, representando a Sra.

Mariana Parreiras Bouchardet, gestora do Projeto Meta 2014: Revitalização da Bacia

do Rio das Velhas, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável; os Srs. Felippe Ferreira de Mello, representando a Sra. Edicleusa Veloso

Moreira, gestora da ação Saneamento de Minas, da Sedru; Filipe Galgani Gomes,

gestor  da  ação Água para  Todos -  Universalização do Acesso e Uso à Água,  da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte  de  Minas;  as  Sras.  Alessandra  Martins  de  Melo,  gestora  das  ações

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga e Ampliação das

Áreas de Vegetação Nativa e Recuperação de Áreas Degradadas, do IEF; Vanessa

Coelho Naves, gestora da ação Revitalização das Bacias do Rio Doce, Paraopeba e

outras  Bacias,  do  Igam;  e  o  Sr.  Marcelo  Rodrigues  Martins,  gestor  da  ação

Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais, da Emater-MG,

que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, deputado Célio Moreira,

na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  à  reunião,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Registra-se a presença do deputado Carlos Pimenta. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade desta,

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para as reuniões
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extraordinárias  de  amanhã,  dia  28  de  agosto,  às  10  horas,  às  14  horas  e  às

20h30min, com a finalidade de apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei nº 276/2011,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

Célio Moreira, presidente - Lafayette de Andrada - Zé Maia.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e o

deputado  Bosco,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o

deputado André Quintão. A presidente, deputada Rosângela Reis, declara aberta a

reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião se destina a  debater  a

política estadual de assistência social, a partir  do monitoramento dos programas e

ações do PPAG 2012-2015, exercício 2013, relativos a essa política e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Aloísio Alves, procurador do

trabalho  da  3ª  Região,  em  resposta  ao  ofício  1.571/2013,  informando  que  já  foi

ajuizada ação pelo Ministério Público do Trabalho em face da Cemig Serviços S.A.,

em trâmite na 29ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte; do presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, encaminhando o relatório de sugestões para a agenda

da  ALMG  2013-2015,  contendo  a  contextualização  das  políticas  públicas,

relacionadas  aos  temas,  compilação  das  propostas  apresentadas  nos  encontros

regionais,  e  a  análise  da  viabilidade  de  implementação  e  incorporação  dessas

demandas nas atividades desta Casa por meio das comissões. A presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator o deputado

Bosco:  Projetos  de  Lei  nºs  3.263,  3.594,  3.624/2012,  4.009,  4.269  e  4.277/2013,

todos em turno único. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir  as  Sras.  Maria  Juanita  Godinho Pimenta,  Subsecretária  de Assistência

Social  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  e  Gerente  do  Projeto

Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  SUAS;  Maria  Albanita  Roberta  de  Lima,
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Subsecretária de Projetos Especiais e Gerente do Programa Travessia da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social; Eliana Custódio da Cruz, Gerente de Projeto

Travessia Social da Secretaria  de Estado de Desenvolvimento Social;  Luiza Costa

Silva, Gerente de Projeto Porta a Porta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social; Glaziane Aparecida Silva, Gerente de Projeto Banco Travessia da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social; e o Sr. Agnus Rodrigues da Silva, Gerente de

Projeto Travessia Renda da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, que são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência 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  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Rosângela Reis, presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

27/8/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão,  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do

presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  contendo  o  relatório  de

sugestões  para  a  agenda  da  ALMG  2013-2015.  O  documento  apresenta  a

contextualização das políticas públicas relacionadas com os temas, a compilação das

propostas apresentadas nos encontros regionais, bem como a análise da viabilidade
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de implementação e incorporação dessas demandas nas atividades da casa por meio

das comissões. 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 3.703, 3.988, 4.225 e 4.246/2013, que receberam parecer por

sua aprovação.  Votaram “sim” os deputados membros da comissão.  Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 5.343/2013 . 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 Celinho do

Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência pública para debater o Estatuto da

Juventude,  sancionado pelo  governo federal.  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, 3 de setembro de 2013.

Marques Abreu, presidente - Mário Henrique Caixa - Tenente Lúcio.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Às 20h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Duarte Bechir, Inácio Franco e André Quintão (substituindo o deputado Sávio Souza

Cruz, por indicação da Liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Está

presente,  também,  o  deputado  Romel  Anízio.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Célio  Moreira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A

presidência suspende os trabalhos da reunião para entendimentos. Às 20h49min são

reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Célio Moreira, Duarte Bechir,

Inácio Franco, Zé Maia (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por indicação da

Liderança do BTR) e Paulo Guedes (substituindo o deputado Sávio Souza Cruz, por
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indicação da Liderança do MSC), membros da comissão. Registram-se também as

presenças dos deputados Romel Anízio, Fabiano Tolentino, Luiz Humberto Carneiro,

Antônio Carlos Arantes e 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. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto

de Lei nº 276/2011, vêm à mesa as Propostas de Emenda nºs 1 a 5 e 7 a 9, do

deputado André Quintão; 6, do deputado Antônio Carlos Arantes; e 10, dos deputados

Antônio Carlos  Arantes,  Zé Maia,  Romel  Anízio,  Luiz Humberto Carneiro e  Inácio

Franco. Submetido a votação, é aprovado o parecer que conclui pela aprovação, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 267/2011 na forma do Substitutivo nº 3, que incorpora as

Emendas nºs 1, 2, 5, 7, 9, 10 a 13, 15, 18, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 46, 47, 49,

51, 53 a 56, 59, 66 a 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 a 22,

24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 38 a 45, 48, 50, 52, 57, 58, 60 a 65, 67, 70 a 78, 80, 81, 83

a 86,  88,  90,  91,  93 a 97,  99 e 101 a  123.  Com a aprovação do parecer,  ficam

prejudicadas  as  Propostas  de  Emenda  nºs  1  e  3.  Submetidas  a  votação,  são

aprovadas as Propostas de Emenda nºs 6 e 10 e rejeitadas as Propostas de Emenda

nºs 2, 4, 5, 8 e 9. Com a aprovação da Proposta de Emenda nº 6, fica prejudicada a

Proposta de Emenda nº 7. É aprovada a nova redação do parecer, nos termos do art.

138, § 1º, do Regimento Interno. 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.  A  presidência  retira  da  pauta  os  Requerimentos  nºs  5.277,  5.297  e

5.341/2013, por terem sido apreciados em reunião anterior. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, desconvoca as reuniões extraordinárias

de amanhã, dia 28 de agosto, às 10 horas, às 14 horas e às 20h30min, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Juarez Távora - Zé Maia.
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/8/2013

Às 14h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, João

Vítor Xavier, Lafayette de Andrada, Ulysses Gomes e Rômulo Viegas (substituindo

este ao deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do BTR), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de 24/8/2013: ofícios dos Srs.

Ademir Camilo, deputado federal; Carlos Magno de Moura Soares, prefeito municipal

de  Contagem;  Euvaldo  M.  Bittencourt  Junior,  coordenador-geral  de  Convênios  da

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; Henrique Antônio dos

Santos  Nunes,  subsecretário  de  Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do

Ministério  da Pesca e Aquicultura (substituto);  do FNDE (218);  e da Sra.  Theresa

Cristina Alonso de Souza, assistente social do Centro de Recuperação Resgatando

Vidas.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei  nºs. 4.295/2013 (deputado Lafayette de Andrada);  4.296/2013 (dep. João Vitor

Xavier); 4.297/2013 (deputado Jayro Lessa); e 4.303/2013 (deputado Romel Anízio),

no 1º turno. 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  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.342/2012,  no  2º  turno,  e

3.754/203, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo

regimental pelos respectivos relatores, deputados Lafayette de Andrada e Zé Maia. O

deputado  Lafayette  de  Andrada  retira-se  da  reunião.  Registra-se  a  presença  do

deputado Bosco. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, em

turno único,  os  pareceres pela ratificação por  meio  de projetos  de  resolução dos

Convênios de ICMS nºs 40 (relator: deputado Bosco, em virtude de redistribuição), 38
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(relator:  deputado  João  Vítor  Xavier,  em  virtude  de  redistribuição)  e  51  (relator:

deputado  Rômulo  Viegas,  em  virtude  de  redistribuição)  encaminhados,

respectivamente, pelas Mensagens nºs 470, 487 e 488/2013. Os Projetos de Lei nºs

1.257/2011, 2.887/2012 e 3.687/2013 são retirados da pauta por  determinação do

presidente por não cumprirem pressupostos regimentais. Registra-se a presença dos

deputados Romel Anízio e Ulysses Gomes. 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 Ulysses  Gomes,  em que solicita  seja  realizada audiência  pública  desta

Comissão na cidade de Baependi, para debater o Projeto de Lei nº 3.687/2013, que

dispõe  sobre  a  alteração  dos  limites  da  área  do  Parque  Estadual  da  Serra  do

Papagaio,  localizado  nos  municípios  de  Aiuruoca,  Alagoa,  Baependi,  Itamonte  e

Pouso Alto;  e  em que solicita  seja  encaminhado à  secretaria  de Estado do Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  informação  com  o  envio  à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária do mapa fundiário com a lista

de proprietários envolvidos na alteração dos limites da área 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, 3 de setembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Bonifácio Mourão - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto

Carneiro.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/8/2013

Às  10h10min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Santana  da  Vargem  os

deputados Duarte Bechir (substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação

da liderança do BTR) e Pompílio Canavez (substituindo o deputado Paulo Guedes,

por  indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes  também  os  deputados  Dilzon  Melo,  Ivair  Nogueira  e  Leonídio  Bouças.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Pompílio  Canavez,  declara
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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 debater as condições do trevo no entroncamento das Rodovias MG-167

e BR-265 e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs. Vitor  Donizetti  Siqueira,  prefeito

municipal de Santana da Vargem; Emerson Silva Araújo, presidente da Câmara desse

município;  Silvio  Duarte  de  Melo,  supervisor  da  unidade  do  Dnit  em  Oliveira,

representando o  Sr.  Álvaro  Campos  de Carvalho,  superintendente  regional  dessa

autarquia;  Adalberto  Bahia,  gerente  de  Recuperação  e  Manutenção  do DER-MG,

representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, diretor-geral dessa autarquia; Diego

Andrade, deputado federal;  Maj. PM Ageu Evangelista Ferreira, comandante da 6ª

Cia. Independente de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário da PMMG, e Ten.-Cel. PM

Edilson Valério, comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar, que são convidados a

tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Duarte Bechir,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  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. São recebidos requerimentos dos deputados Dilzon Melo,

Ivair  Nogueira,  Duarte  Bechir,  Pompílio  Canavez  e  Leonídio  Bouças  (5)  em  que

solicitam seja encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a correção de

problemas no trevo no entroncamento das Rodovias MG-167 e BR-265, em Santana

da Vargem; seja encaminhado ao Dnit pedido de providências para a realização de

melhorias físicas, inclusive nova sinalização, no entroncamento das Rodovias BR-265

e  MG-167;  seja  encaminhado  ao  DER-MG pedido  de  providências  com  vistas  à

colocação de redutores (eletrônico e quebra-molas) para estabelecer  a velocidade

máxima de 40km/h no trevo no entroncamento das Rodovias MG-167 e BR-265; seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que seja reduzida de 80km/h

para 60km/h a velocidade máxima na MG-167, no trevo de Santana da Vargem; e
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seja encaminhado ao DER-MG pedido de informações para que envie relatório com

cronograma de obras para a correção de problemas no trevo no entroncamento das

Rodovias  MG-167  e  BR-265,  em  Santana  da  Vargem.  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, 3 de setembro de 2013.

Juarez Távora, presidente.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/9/2013

Às  9h06min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira, membros

da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  deputada  Liza  Prado e  o

deputado Zé Maia. 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 foi cancelada a parte da reunião destinada a conhecer o trabalho desenvolvido

pela Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais, 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:  ofício  do  presidente  da

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  encaminhando  o  Relatório  de  Sugestões

para a agenda da ALMG 2013-2015, e de correspondência publicada no  Diário do

Legislativo,  na  data  mencionada entre  parênteses:  ofícios  José  de Paulo  Santos,

sargento  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Cirlanda  Marques  Chaves,  Diretora

Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga -  Consep;

Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do  Estado  (29/8/2013).  O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projeto  de  Lei  nº

Complementar nº 30/2012, no 1º turno (deputado Lafayette de Andrada); Projetos de

Lei nºs 4.315 e 4.361/2013, no 1º turno (deputado Leonardo Moreira). A presidência
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interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir Adeilton de Souza Rocha,

presidente do Sindicato das Agentes de Segurança Penitenciários de Minas Gerais,

que é  convidado a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  aos

deputados  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  ao

convidado,  para  que  faça  sua  exposição.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 do Projeto de Lei nº 4.040/2013, no 1º turno, e pela rejeição das Emendas

nºs  1  e  2,  da  Comissão de Constituição e Justiça  (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 apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.328; 5.334; 5.335; 5.336; 5.337; 5.338; 5.344; 5.345; 5.346; 5.347; 5.356; 5.357;

5.358; 5.359; 5.360; 5.361; 5.366; 5.367; 5.368; 5.373 e 5.374/2013. 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 Lafayette de Andrada em que solicita seja

ouvido na reunião da Comissão de Segurança Pública o presidente do Sindicato dos

Agentes de Segurança Penitenciários do Estado de Minas Gerais, Adeílton de Souza

Rocha;  Sargento  Rodrigues  (7)  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Centro

Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional - CIA - pedido de

informações sobre o destino dos adolescentes envolvidos em assalto a joalheria no

bairro Floresta; seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de

providências  para  melhor  aparelhamento  do  Destacamento  da  Polícia  Militar  no

Município  de  Oratórios,  devido  às  condições  da  viatura  local  e  à  falta  de

equipamentos,  o que prejudica o trabalho da polícia  militar;  seja encaminhado ao

comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para a

convocação dos  participantes  excedentes do  Curso  de  Formação de Sargentos  -

CFS-PM/2013,  tendo  em  vista  as  inúmeras  reivindicações  apresentadas;  seja
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encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 5º CIA. PM

IND e na 7ª CIA. PM IND MAT pela execução de operação que culminou na prisão de

dois homens envolvidos em tráfico de drogas em Itaúna, na Região Centro-Oeste do

Estado; seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no

32º BPM e na 2ª CIA. MESP pela participação em operação que culminou na prisão

de três suspeitos de comporem quadrilha cuja troca de tiros com a Polícia Militar em

Uberlândia provocou a morte do médido Marcos Vinicius Galante; seja encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais militares que participaram de operação que

culminou na apreensão dos adolescentes que assaltaram uma joalheria  no Bairro

Floresta, em Belo Horizonte, e na recuperação das jóias roubadas; seja encaminhado

à Delegacia Regional de Nanuque pedido de informações sobre o não recebimento,

pelo  delegado  de  plantão,  da  ocorrência  de  flagrante  constante  no  REDS-2013-

018002181-001, com esclarecimentos sobre os motivos da decisão do delegado de

não receber a ocorrência e de encaminhar a viatura da polícia militar para a delegacia

de Teófilo Otôni,  com o suspeito preso;  Cabo Júlio em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública para discutir os arrastões que

têm  ocorrido  em  "shoppings"  de  Belo  Horizonte,  marcados  pelas  redes  sociais,

sobretudo por jovens com o objetivo de tumultuar e praticar ações ilícitas. 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, 10 de setembro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Sargento Rodrigues.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/9/2013

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Leonídio  Bouças,  André  Quintão  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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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. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei  nºs  4.388,  4.403,  4.404,  4.408 e  4.410/2013 (deputado  Dalmo Ribeiro  Silva);

4.396  e  4.402/2013  (deputado  Luiz  Henrique);  4.398,  4.399,  4.406  e  4.409/2013

(deputado André  Quintão);  4.387,  4.390,  4.395  e  4.397/2013 (deputado  Duílio  de

Castro);  4.394  e  4.407/2011  (deputado  Sebastião  Costa);  4.389  e  4.411/2013

(deputado Gustavo Perrella). 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 que conclui

pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  37/2013  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças,  em  virtude  de

redistribuição). Neste momento, registra-se a presença dos deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Gustavo Perrella. 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  273 (voto contrário  do  deputado

André Quintão), 1.166, 2.035/2011 e 3.185/2012 (relator: deputado Sebastião Costa,

todos  em virtude de  redistribuição);  4.056 e  4.283/2013 (relator:  deputado Dalmo

Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº 3.365/2012 é retirado da pauta, atendendo-se a

requerimento  do  deputado  Leonídio  Bouças  aprovado  pela  comissão.  São

convertidos  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  e ao  Conselho Regional  de  Medicina  Veterinária  do

Estado de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 3.646/2012; à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 4.309/2013 (relator: deputado Duilio de

Castro, o primeiro em virtude de redistribuição); à Chefia de Polícia Civil o Projeto de

Lei nº 4.014/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva); à Secretaria de Estado de

Educação o Projeto de Lei nº 4.219/2013 (relator: deputado André Quintão, em virtude

de redistribuição); e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de

Lei nº4.378/2013 (relator: deputado Leonídio Bouças). Após discussão e votação, é

aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no
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1º turno, do Projeto de Lei nº 4.062/2013 (relator: deputado Gustavo Perrella).  Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 4.207 e 4.251/2013, no 1º turno, deixam de

ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental  pelo

relator,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Neste  momento,  retira-se  da  reunião  o

deputado Leonídio Bouças. 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 2.511/2011, 3.273/2012 e 3.774, 4.270, 4.345, 4.359, 4.363 e

4.385/2013 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 pareceres que concluem pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.115, 4.348 e

4.383/2013 (relator: deputado Sebastião Costa, todos em virtude de redistribuição);

4.125 e 4.313/2013 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Duilio de Castro); 4.298,

4.300 e 4.347/2013 (relator: deputado Gustavo Perrella); 4.337 e 4.372/2013 (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. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos em que se solicita

sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 4.339, 4.346, 4.360,

4.365, 4.379 e 4.381/2013. 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, 10 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Luiz Henrique.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/9/2013

Às 17h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Lafayette  de  Andrada  e  Luiz  Humberto  Carneiro  (substituindo o  deputado  Duarte

Bechir, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está
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presente, também, o deputados Antônio Carlos Arantes. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Gustavo Corrêa, 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 suspende a reunião para entendimentos. Às 17h57min, são reabertos os

trabalhos com a presença dos deputados Célio Moreira, Gustavo Corrêa e Lafayette

de Andrada (substituindo o deputado Duarte Bechir, por indicação da Liderança do

BTR),  membros  da  comissão,  e  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Luiz

Humberto Carneiro. 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. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 276/2011, vêm à

mesa as Propostas de Emenda nºs 1, 25 e 26, do deputado Antônio Carlos Arantes, 2

a 22 e 24, do deputado Fred Costa, e 23, do deputado André Quintão. Submetido a

votação, é aprovado o parecer.  Submetidas a votação, é aprovada a Proposta de

Emenda nº 1, sendo rejeitadas as demais. Aprovada a nova redação do parecer, nos

termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno, que conclui pela aprovação do Projeto

de Lei nº 276/2011 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 11

(relator:  deputado Célio  Moreira).  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, 10 de setembro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Gustavo Corrêa - Luzia Ferreira.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2013

Às  14h50min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel,  Adalclever  Lopes  e  Sávio  Souza  Cruz  (substituindo  o  deputado  Paulo

Guedes, por indicação da Liderança do MSC ), membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sávio

Souza Cruz, 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  eleger  o  presidente  da  comissão.  A  seguir,  determina  a

distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas e convida o deputado

Sávio Souza Cruz para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos

votos, o escrutinador anuncia que foram registradas três cédulas de votação e que o

deputado  Adalclever  Lopes  obteve  três  votos  para  presidente.  A seguir,  o  vice-

presidente  declara  empossado  como  presidente  o  deputado  Adalclever  Lopes,  a

quem passa a direção dos trabalhos. Ato contínuo, é fixado o horário dos trabalhos da

comissão  às  quartas-feiras,  às  15  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, 4 de setembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, presidente - Sávio Souza Cruz - Leonídio Bouças.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/9/2013

Às  14h10min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Lajinha  o  deputado  Durval

Ângelo, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,

deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, dá-a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião

se destina a discutir a ocorrência de violações de direitos humanos em Lajinha. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Neura da

Silva Pereira, vereadora da Câmara Municipal de Lajinha; e os Srs. Antônio Sérgio da

Silva,  vice-prefeito  municipal  de Lajinha,  representando o Sr.  Lúcio Sebastião dos

Santos,  prefeito  municipal  de Lajinha;  Renato Rodrigues de Souza,  presidente da

Câmara  Municipal  de  Lajinha;  Zaire  Lage  Brandão  Filho,  oficial  judiciário,

representando o Sr. Rafael Murad Brumana, diretor do Foro da Comarca de Lajinha;

Henrique Mateus Rabello, delegado de Polícia Civil em Lajinha; Getúlio Vargas de

Lacerda, delegado regional adjunto de Polícia Civil em Manhuaçu; 2º-Ten. PM Ramon
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Andrade Couto, comandante do 4º Pelotão de Polícia Militar da 29 Cia. do 11º BPM

da 12ª RPM; Ten.-Cel. Wanderson Santiago Barbosa, comandante da 11ª BPM de

Manhuaçu;  Paulo de Almeida Amaral,  advogado,  representando a OAB; e os  Srs.

Humberto Cabral da Silva e Flávio Elias da Silva, vereadores da Câmara Municipal de

Lajinha,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.488/2013

Altera a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° - O art. 3° da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  3° -  No início da legislatura, são realizadas, no Palácio da Inconfidência, a

partir  do  dia  1°  de  fevereiro,  reuniões  preparatórias  destinadas  à  posse  dos

Deputados diplomados, à instalação da legislatura e da 1ª sessão legislativa ordinária

e à eleição e à posse dos membros da Mesa da Assembleia para o 1° biênio.”.

Art. 2° - O art. 9° da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  9°  -  A eleição  da  Mesa  da  Assembleia  e  o  preenchimento  de  vaga  nela

verificada  são  feitos  por  votação  nominal,  observadas  as  seguintes  exigências  e

formalidades:

I - registro, individual ou por chapa, até duas horas antes da reunião destinada à
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eleição dos candidatos indicados pelas bancadas ou por blocos parlamentares aos

cargos que lhes tenham sido atribuídos, de acordo com o princípio da representação

proporcional, ou de candidatos avulsos;

II - presença da maioria dos membros da Assembleia Legislativa;

III - composição da Mesa da Assembleia pelo Presidente, com designação de dois

Secretários;

IV - realização da eleição para cada cargo;

V  -  redação,  pelos  Secretários,  e  leitura,  pelo  Presidente,  do  boletim  com  o

resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos cargos;

VI - comprovação da obtenção dos votos da maioria dos membros da Assembleia

Legislativa para a eleição do Presidente e do maior  número de votos  para a dos

demais cargos;

VII - realização do segundo escrutínio com os dois candidatos mais votados para

Presidente  da Mesa da Assembleia,  se não for  atendido  o  disposto no  inciso  VI,

decidindo-se a eleição por maioria simples de votos;

VIII - eleição do candidato mais idoso, em caso de empate;

IX - proclamação, pelo Presidente, dos eleitos;

X - posse dos eleitos.

Parágrafo único - Se o Presidente da reunião for eleito Presidente da Assembleia

Legislativa, o 1º-Vice-Presidente, já investido, dar-lhe-á posse.”.

Art. 3° - Os incisos I e V do art. 14 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - (...)

I  -  preparatórias,  as  que  se  destinam à  posse dos Deputados,  à  instalação da

legislatura e da 1ª sessão legislativa ordinária e à eleição e à posse da Mesa da

Assembleia para o 1° biênio;

(...)

V - especiais, as que se destinam à eleição e à posse da Mesa da Assembleia para

o  2°  biênio,  à  exposição  de  assuntos  de  relevante  interesse  público  e  a

comemorações e homenagens,  preferencialmente  agendadas  para  as segundas e

sextas-feiras úteis, às 20 e às 9 horas, respectivamente;”.
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Art. 4° - Os arts. 17 e 18 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 17 - As reuniões são públicas, podendo ser secretas nos casos previstos no §

1° do art. 40.

Art. 18 - A presença dos Deputados será registrada no início da reunião e no seu

transcurso, por meio de painel eletrônico e de relação manuscrita, e a correspondente

relação será autenticada pelo Presidente e pelo 1°-Secretário.

Parágrafo único - Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, será computada

a presença dos Deputados registrada em relação manuscrita.”.

Art. 5° - Fica acrescentado ao art. 19 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte §

6°, ficando revogado o § 2° do art. 14:

“Art. 19 - (…)

§ 6° -  As reuniões solenes, as preparatórias e as especiais são realizadas com

qualquer  número  de  Deputados,  exceto  as  destinadas  à  eleição  da  Mesa  da

Assembleia.”.

Art. 6° - O item 1 da alínea “a” do inciso II do art. 22 da Resolução n° 5.176, de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado à mesma alínea o

seguinte item 4 e, ao mesmo inciso, a seguinte alínea “c”, ficando revogado o item 4

da alínea “b” do mesmo inciso:

“Art. 22 - (...)

II - (...)

a) (...)

1) decisões e despachos da Presidência, designações de comissão, comunicações

e atos assemelhados;

(...)

4)  indicações  para  os  cargos  a  que  se  refere  o  inciso  XXIII  do  art.  62  da

Constituição do Estado;

(…)

c) 3ª Fase: pareceres de redação final;”.

Art. 7° - O § 2° do art. 22 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 22 - (...)

§  2°  -  Em  caso  de  falecimento  de  Deputado  ou  alta  autoridade,  o  Presidente

comunicará o fato à Assembleia Legislativa, podendo encerrar ou deixar de realizar a

reunião.”.

Art. 8° - O art. 29 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 29 - As decisões e os despachos da Presidência, as designações de comissão,

as comunicações e os atos assemelhados serão feitos, preferencialmente, antes de

iniciada a apreciação de proposições.”.

Art. 9° - Os §§ 1° a 8° do art. 40 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 9° que segue:

“Art. 40 - (...)

§  1°  -  A convocação de reunião  secreta somente será  admitida se  verificada a

possibilidade de a publicidade dos trabalhos pôr em risco:

I - a segurança da sociedade e do Estado;

II  -  a  inviolabilidade da intimidade,  da vida privada,  da honra e da imagem das

pessoas.

§  2°  -  O  Presidente  da  Assembleia  fará  sair  do  Plenário,  das  galerias  e  das

dependências contíguas as pessoas estranhas aos trabalhos.

§ 3° - A presença de servidores considerados indispensáveis aos trabalhos poderá

ser permitida a critério do Presidente da Assembleia.

§ 4° - Se, para a realização de reunião secreta, houver necessidade de interromper-

se reunião pública, esta será suspensa para as providências previstas no § 2°.

§ 5° -  Antes de encerrada a reunião secreta,  o Plenário decidirá se a ata e os

demais documentos da reunião serão tornados públicos ou considerados sigilosos.

§ 6° - No caso de os documentos serem considerados sigilosos, o Plenário definirá

os prazos para torná-los públicos, observados os limites estabelecidos na legislação

federal, e o Presidente tornará pública a decisão tomada.

§ 7° - O Deputado poderá reduzir a termo seu pronunciamento, que será arquivado

com os documentos referentes à reunião.

§ 8° - Os documentos classificados como secretos e produzidos antes da vigência
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desta resolução serão tornados acessíveis aos interessados:

I - após vinte anos de sua produção, se sua divulgação puser em risco a segurança

da sociedade e do Estado;

II - após o prazo estabelecido por ocasião de sua classificação como secretos, se

sua divulgação puser em risco a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da

honra e da imagem de pessoa neles citada.

§  9°  -  O  prazo  previsto  no  inciso  II  do  §  8°  poderá  ser  reduzido  mediante

autorização das pessoas citadas nos documentos classificados como secretos ou de

seus herdeiros.”.

Art. 10 - O art. 42 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 42 - Ocorrendo a hipótese a que se refere o § 6° do art. 40, a ata da reunião

secreta  será  redigida  pelo  2°-Secretário,  apreciada  pelo  Plenário  antes  do

encerramento  da  reunião,  assinada  pelos  membros  da  Mesa  da  Assembleia  e

colocada em invólucro que será lacrado, datado e rubricado pelos dois Secretários.”.

Art. 11 - Fica acrescentado ao art. 46 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte §

2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 46 - (…)

§ 2° - No caso de proposta de emenda à Constituição, os impedimentos de que

trata o § 1° aplicar-se-ão somente ao primeiro signatário.”.

Art. 12 - O art. 47 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 47 - O Deputado é inviolável, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras

ou votos.

§ 1° - O Deputado, desde a expedição do diploma, somente poderá ser submetido a

julgamento perante o Tribunal de Justiça.

§ 2° - O Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso, salvo em

flagrante de crime inafiançável.

§ 3° - Na hipótese prevista no § 2° deste artigo, os autos serão remetidos no prazo

de vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que esta, pelo voto nominal da

maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.



507
____________________________________________________________________________

§ 4° - Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a diplomação,

o Tribunal  de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, que,  por iniciativa de

partido político nela representado e pelo voto nominal da maioria de seus membros,

poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

§ 5° - O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo

improrrogável de quarenta e cinco dias contados do seu recebimento pela Mesa.

§ 6° - A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

§ 7° - O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre informação recebida ou

prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoa que a ele confiou ou

dele recebeu informação.

§  8°  -  Aplicam-se  ao  Deputado  as  regras  da  Constituição  da  República  sobre

sistema  eleitoral,  inviolabilidade,  imunidade,  remuneração,  perda  de  mandato,

licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas.”.

Art. 13 - O caput do § 1° do art. 53 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 53 - (...)

§ 1° - Nos casos previstos nos incisos I, II e VI do caput, a perda de mandato será

decidida, à vista de provocação da Mesa ou de partido representado na Assembleia

Legislativa, pelo voto nominal da maioria dos Deputados, assegurada ampla defesa e

observado o seguinte procedimento:”.

Art. 14 - O § 1° do art. 54 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação, ficando revogado o § 2º do artigo:

“Art. 54 - (...)

§  1°  -  A licença  será  concedida  pelo  Presidente,  de  ofício  ou  a  requerimento

fundamentado, exceto nas hipóteses de que tratam os incisos I e IV do  caput, nas

quais a decisão caberá à Mesa da Assembleia.”.

Art. 15 - O caput do art. 56 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 56 - As imunidades constitucionais dos Deputados subsistirão durante o estado

de  sítio,  só  podendo  ser  suspensas  pelo  voto  nominal  de  2/3  (dois  terços)  dos

membros da Assembleia Legislativa, restrita a suspensão aos atos que, praticados
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fora do recinto da Casa, sejam incompatíveis com a execução da medida.”.

Art. 16 - Os arts. 57 e 58 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  57  -  Por  iniciativa  de  partido  político  com  representação  na  Assembleia

Legislativa, esta poderá decidir pela sustação de ação judicial contra Deputado.

Art. 58 - O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo

improrrogável de quarenta e cinco dias.

§  1°  -  Recebido  o  pedido  de  sustação,  o  ofício  será  numerado,  publicado  e

despachado  à  Comissão  de Constituição  e  Justiça,  que,  no  prazo  de  vinte  dias,

emitirá parecer preliminar sobre a possibilidade de se deliberar sobre o pedido de

sustação do andamento da ação.

§ 2° - Caso a Comissão de Constituição e Justiça conclua pela possibilidade de

deliberação sobre a sustação do andamento da ação, o processo será encaminhado

à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para parecer, nos termos do inciso V do

art. 4° da Resolução n° 5.207, de 10 de dezembro de 2002.

§  3°  -  De  decisão  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  que  concluir  pela

impossibilidade  de  deliberação  sobre  a  sustação  do  andamento  da  ação  caberá

recurso ao Plenário, nos termos do art. 104 deste regimento.

§ 4° - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, no prazo de dez dias, emitirá

parecer,  que concluirá  pela  apresentação de projeto  de  resolução que  aprova ou

rejeita o pedido de sustação do andamento da ação.

§ 5° - Esgotado o prazo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar sem emissão

de parecer, o Presidente da Assembleia incluirá a matéria na Ordem do Dia e para ela

designará relator, nos termos do § 2° do art. 145 deste regimento.

§ 6° - O projeto de resolução será recebido, publicado, incluído em Ordem do Dia e

apreciado sem parecer.

§ 7° - O projeto de resolução será aprovado se obtiver o voto favorável da maioria

dos membros da Assembleia Legislativa.

§ 8° -  A Mesa da Assembleia comunicará ao tribunal  competente a decisão do

Plenário.

§ 9° - Aplicam-se à tramitação do projeto de resolução a que se refere este artigo,
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no que couber, as disposições relativas à discussão e à votação de projeto de lei

ordinária.”.

Art.  17  -  O Capítulo  III  do  Título  III  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa a

denominar-se: “Da Sustação do Andamento de Ação Judicial contra Deputado”.

Art. 18 - O parágrafo único do art. 61 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 61 - (…)

Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, a penalidade será aplicada pelo

Plenário, em votação nominal e por maioria simples, assegurada ao infrator ampla

defesa.”.

Art. 19 - O art. 65 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  65  -  O  pagamento  da  remuneração  do  Deputado  corresponderá  a  seu

comparecimento efetivo às reuniões e a sua participação nas votações.”.

Art.  20  -  O Capítulo  VI  do  Título  III  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa a

denominar-se: “Da Remuneração”.

Art. 21 - O § 1° do art. 70 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 70 - (…)

§ 1° - Quando o Líder não puder ocupar a tribuna, poderá transferir a palavra a um

dos seus Vice-Líderes.”.

Art. 22 - O art. 76 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  76  -  Tomarão  assento  à  mesa,  durante  as  reuniões,  o  Presidente  da

Assembleia, o 1°-Secretário e o 2°-Secretário.

§ 1° - Na ausência do 1°-Secretário ou do 2°-Secretário,  o 3°-Secretário tomará

assento à mesa.

§ 2° - O Presidente da Assembleia convidará Deputados para exercerem a função

de Secretário, na ausência de dois ou mais titulares.”.

Art. 23 - O art. 78 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 78 - Os membros da Mesa da Assembleia não poderão ser indicados Líderes

nem Vice-Líderes de Bancada ou Bloco Parlamentar nem fazer parte de comissão

permanente, especial, extraordinária ou de inquérito.”.

Art. 24 - A alínea “e” do inciso VII do art. 79 da Resolução n° 5.176, de 1997, e a

alínea “a” do inciso VIII do mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 79 - (...)

VII - (…)

e) dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego ou função,

plano de carreira e regime jurídico dos servidores da Secretaria da Assembleia;

(...)

VIII - (...)

a) matéria de que tratam os incisos VII e XVII deste artigo;”.

Art. 25 - Fica acrescentada ao inciso VII do art. 79 da Resolução n° 5.176, de 1997,

a seguinte alínea “k”, e, ao mesmo artigo, os seguintes incisos XVII a XIX e §§ 2° e

3°, passando o parágrafo único a vigorar como § 1° e ficando revogadas as alíneas

“b” e “c” do inciso VII e a alínea “c” do inciso VIII do mesmo artigo e o inciso XII do art.

233:

“Art. 79 - (…)

VII - (...)

k) aprovar a apresentação de proposta de emenda à Constituição da República,

conforme previsto no inciso III do caput do art. 60 da mesma Constituição;

(...)

XVII - apresentar projeto de lei que vise a:

a) fixar a remuneração do Deputado;

b)  fixar  a  remuneração  do Governador,  do  Vice-Governador  e  de  Secretário  de

Estado;

c) fixar a remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia, observados os

parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XVIII  -  apreciar  conclusivamente  requerimento  de  informações  às  autoridades

estaduais,  somente  admitindo  aquele  que  tratar  de  fato  relacionado  com  matéria

legislativa  em  tramitação  ou  sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia
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Legislativa;

XIX  -  realizar,  de  ofício  ou  a  requerimento  de  comissão,  consulta  pública  para

subsidiar a elaboração de anteprojeto ou a apreciação de proposição, bem como para

colher propostas e sugestões sobre assunto de relevante interesse.

(...)

§ 2° - O requerimento a que se refere o inciso XVIII do caput poderá ser apreciado

pelo Plenário, na forma do art. 104.

§ 3° - O requerimento a que se refere o inciso XVIII do caput depende de parecer.”.

Art. 26 - Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 79-A:

“Art.  79-A -  A Mesa  da  Assembleia  poderá  emitir  parecer  quanto  ao  mérito  de

proposição que importar encargo administrativo para a Assembleia Legislativa.”.

Art. 27 - O inciso XXIII do caput do art. 82 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 82 - (…)

XXIII  -  deixar  de  receber  requerimento  de  audiência  de  comissão,  quando  for

impertinente  ou  quando  sobre  a  proposição  já  se  tenham  pronunciado  três

comissões, ressalvado o disposto no art. 204;”.

Art. 28 - O inciso II do art. 83 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com

a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o seguinte inciso III, passando os

incisos III a VIII a vigorar como incisos IV a IX:

“Art. 83 - (…)

II - deixar de receber proposição que não atenda às exigências constitucionais ou

regimentais;

III  -  não permitir  expediente manifestamente protelatório que comprometa o bom

andamento dos trabalhos;”.

Art. 29 - O § 1° do art. 84 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 84 - (...)

§ 1º - O Presidente votará quando houver empate nas votações, computando-se a

sua presença, em qualquer caso, para efeito de quorum.”.

Art. 30 - O art. 85 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
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redação:

“Art.  85 -  Na ausência ou no impedimento do Presidente, os Vice-Presidentes o

substituirão conforme a ordem da numeração do cargo.”.

Art. 31 - Os incisos III, V, VI, XIII e XVIII do art. 100 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os incisos

XX a XXI e o § 2° a seguir, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°, com a

seguinte redação:

“Art. 100 - (…)

III - iniciar o processo legislativo e apresentar emendas;

(...)

V - realizar audiência pública e audiência de convidados, nos termos do art. 125-A;

VI - realizar visita, nos termos do art. 297-A;

(…)

XIII - acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso XII e

exercer a fiscalização dos recursos estaduais neles alocados;

(...)

XVIII - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou

área  de  atividade,  podendo  promover,  em  seu  âmbito,  conferência,  exposição,

seminário, debate público ou evento congênere;

(…)

XX -  monitorar e avaliar  a execução das políticas públicas no Estado, do Plano

Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI  -  e  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG -;

XXI - divulgar anualmente relatório com informações quantitativas e qualitativas de

suas atividades.

§ 1° - As atribuições contidas nos incisos III, VI, IX, XVI, XVII e XIX do caput não

excluem a iniciativa concorrente de Deputado.

§ 2º - A realização de audiência pública ou de audiência de convidados fora da sede

da  Assembleia  Legislativa,  bem  como a  realização  de  visita,  fica  condicionada à

disponibilidade orçamentária.”.

Art. 32 - Os incisos IX e XIV do art. 101 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 101 - (…)

IX - de Agropecuária e Agroindústria;

(...)

XIV - do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social;”.

Art. 33 - A alínea “b” do inciso I, a alínea “c” do inciso III, o  caput do inciso IV, as

alíneas “a” e “b” do inciso VII, o caput do inciso IX, o caput do inciso XIV e a alínea “b”

do inciso XVI do art. 102 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 102 - (...)

I - (…)

b) os regimes jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares;

(…)

III - (...)

c) o pedido de sustação do andamento de ação judicial contra Deputado;

(…)

IV - da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte:

(...)

VII - (...)

a) o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, o Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG -,  as diretrizes orçamentárias,  o orçamento anual,  o

crédito adicional e as contas públicas, destacadamente as apresentadas anualmente

pelo Governador do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado;

b) o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária do Estado;

(…)

IX - da Comissão de Agropecuária e Agroindústria:

(…)

XIV - da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social:

(...)

XVI - (...)

b) a realização de audiência pública, em reunião conjunta com comissão afeta ao
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tema ou por demanda de entidade da sociedade civil;”.

Art.  34  -  As  alíneas  “a”  e  “c”  do  inciso  III  e  o  parágrafo  único  do  art.  103  da

Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 103 - (...)

III - (...)

a) providência a órgão público ou entidade pública ou privada;

(…)

c) manifestação de apoio ou congratulações;

(…)

Parágrafo único - Os requerimentos a que se refere o inciso III do caput prescindem

de parecer e, caso sejam de autoria da comissão competente para sua apreciação,

serão considerados aprovados conclusivamente pela comissão.”.

Art. 35 - O caput do art. 104 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  104 -  Ao Plenário será devolvido o exame, global  ou parcial,  do mérito  de

proposição apreciada conclusivamente pelas comissões, se, no prazo de dois dias

contados da publicação da decisão no Diário do Legislativo, houver requerimento de

um décimo dos membros da Assembleia Legislativa.”.

Art. 36 - Fica acrescentado ao caput do art. 110 da Resolução n° 5.176, de 1997, o

seguinte  inciso  IV,  e  fica  o  artigo  acrescido  do  §  2°  que  segue,  passando  seu

parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 110 - (…)

IV - extraordinárias.

(...)

§ 2° - O prazo de funcionamento das comissões a que se referem os incisos I, II e

IV do caput será contado a partir da data de eleição de seu Presidente e de seu Vice-

Presidente.”.

Art. 37 - O art. 111 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 111 - São comissões especiais as constituídas para emitir parecer sobre:

I - mérito de proposta de emenda à Constituição;
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II - veto a proposição de lei;

III - escolha dos titulares dos cargos previstos nos incisos XXI e XXIII do art. 62 da

Constituição do Estado;

IV - pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade;

V -  projeto de resolução que aprova a apresentação de proposta de emenda à

Constituição da República,  conforme previsto no inciso III  do  caput do art.  60 da

Constituição da República.

Parágrafo único -  As comissões especiais serão constituídas pelo Presidente da

Assembleia, atendido o disposto nos arts. 97 e 98.”.

Art. 38 - Fica acrescentada ao Capítulo III do Título V da Resolução n° 5.176, de

1997, a seguinte Seção IV, constituída pelo art. 115-A:

“TÍTULO V

DAS COMISSÕES

(...)

CAPÍTULO III

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS

(...)

Seção IV

Das Comissões Extraordinárias

Art. 115-A - São comissões extraordinárias as constituídas para:

I - tratar de assunto atinente à defesa de direitos coletivos;

II - proceder a estudo sobre matéria determinada;

III  -  tratar  de  tema  relacionado  à  competência  de  mais  de  uma  comissão

permanente.

§  1°  -  Atendido  o  disposto  nos  arts.  97  e  98,  a  comissão  extraordinária  será

constituída:

I - a requerimento, aprovado pelo Plenário;

II - de ofício, pela Mesa da Assembleia.

§  2°  -  O  requerimento  ou  a  Decisão  da  Mesa  de  constituição  de  comissão

extraordinária indicará o prazo para a conclusão dos trabalhos.

§ 3° - O prazo de funcionamento da comissão extraordinária será de até um ano,
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prorrogável uma vez, na forma do § 1°, por igual ou menor período.

§  4°  -  A comissão  extraordinária  será  extinta  automaticamente  ao  término  do

mandato da Mesa durante o qual tiver sido constituída.

§ 5° - A comissão extraordinária apresentará relatório, na forma do art. 114, e suas

conclusões poderão ser revistas pelo Plenário, na forma do art. 104.

§  6°  -  O  primeiro  signatário  do  requerimento  de  constituição  de  comissão

extraordinária fará parte da comissão.

§ 7° -  Se o primeiro signatário a que se refere o § 6° for  membro da Mesa da

Assembleia, a vaga fica assegurada à representação partidária a que ele pertença.

§ 8° - Poderão funcionar concomitantemente até seis comissões extraordinárias.”.

Art. 39 - O caput do art. 118 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 118 - A comissão reunir-se-á, nos cinco dias seguintes ao da designação de

seus membros, sob a Presidência do mais idoso, para eleger o Presidente e o Vice-

Presidente, escolhidos entre os membros efetivos.”.

Art. 40 - Os incisos I e XI e o parágrafo único do art. 120 da Resolução n° 5.176, de

1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 120 - (…)

I - submeter à comissão as normas complementares de seu funcionamento e fixar

dia e hora das reuniões;

(...)

XI  -  determinar  a retirada de matéria  de pauta por  deliberação da comissão,  a

requerimento de membro desta, e nos casos de retirada de tramitação previstos no

inciso VIII do art. 232 e no inciso IV do art. 233;

(…)

Parágrafo único - O Presidente dará ciência das pautas das reuniões aos membros

da comissão e às Lideranças, com antecedência mínima de vinte e quatro horas,

ressalvado o disposto no § 1° do art. 124 e no § 3° do art. 268.”.

Art. 41 - Os arts. 122 e 123 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 122 - As reuniões de comissão são:
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I - ordinárias, as que se realizam nos termos do art. 125;

II - extraordinárias, as que se realizam em horário ou dia diversos dos fixados para

as  ordinárias,  convocadas  pelo  seu  Presidente,  de  ofício  ou  a  requerimento  da

maioria de seus membros;

III - especiais, as que se destinam à eleição do Presidente e do Vice-Presidente ou

à exposição de assuntos de relevante interesse público.

Parágrafo  único  -  Aplicam-se  às  reuniões  de  comissão,  no  que  couber,  as

disposições relativas às reuniões de Plenário.

Art.  123  -  A reunião  de  comissão  é  pública,  podendo  ser  secreta  nos  casos

previstos no § 1° do art. 40.

Parágrafo único - Os documentos de reunião secreta considerados sigilosos, nos

termos  do  §  5°  do  art.  40,  serão  entregues,  em  envelope  lacrado,  à  Mesa  da

Assembleia, pelo Presidente da comissão.”.

Art. 42 - O art. 124 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 124 - A convocação de reunião extraordinária ou de visita de comissão será

publicada no Diário do Legislativo, constando no edital seu objeto, dia, hora e local de

realização.

§ 1° - Se a convocação de reunião extraordinária se fizer durante a reunião, será

comunicada aos membros ausentes, dispensada a publicação de que trata o caput.

§ 2º - Na hipótese prevista no § 1°, só poderá ser incluída matéria nova na Ordem

do Dia se observado o interstício mínimo de seis horas.

§ 3º - A reunião de comissão realizada fora da sede da Assembleia Legislativa será

convocada, com antecedência mínima de três dias, para data e hora não coincidentes

com as fixadas para as reuniões ordinárias da comissão.

§ 4º -  Não haverá 2ª Parte em reunião de comissão realizada fora da sede da

Assembleia Legislativa.”.

Art. 43 - Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 125-A:

“Art. 125-A - O requerimento que solicitar a realização de audiência de convidados

ou audiência pública indicará a matéria a ser examinada e os expositores a serem

convidados, garantida, tanto quanto possível, a representação das diversas correntes
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de opinião existentes.

Parágrafo  único  -  Na  audiência  de  convidados,  os  debates  restringem-se  às

manifestações dos expositores e dos Deputados.”.

Art. 44 - O § 3° do art. 129 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os §§ 4º e 5º que seguem:

“Art. 129 - (…)

§ 3° - Na reunião conjunta, o Presidente terá voto apenas na comissão de que seja

membro.

§ 4° - Havendo empate na votação em uma das comissões, a direção dos trabalhos

será transferida a seu Presidente, que exercerá o voto de qualidade.

§ 5º - Os trabalhos da reunião conjunta de comissões destinada à realização de

audiência pública ou de audiência de convidados serão dirigidos pelo Presidente mais

idoso.”.

Art. 45 - O § 1° do art. 130 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 130 - (…)

§ 1° - O Deputado que fizer parte de duas das comissões reunidas terá presença

computada em dobro e direito a voto em ambas as comissões.

(...)

§ 4° - Cada comissão emitirá seu parecer separadamente.”.

Art. 46 - O caput, o inciso II e os §§ 1° e 2° do art. 131 da Resolução n° 5.176, de

1997, passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo o

inciso III e os §§ 3° e 4° que seguem:

“Art.  131  -  Os  trabalhos  das  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  de  comissão

obedecem à ordem seguinte:

(…)

II - 2ª Parte - Ordem do Dia:

a) 1ª Fase: discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita a apreciação

do Plenário;

b)  2ª  Fase:  discussão e votação de proposição que dispensar  a apreciação do

Plenário;
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c) 3ª Fase: recebimento, discussão e votação de proposição da comissão;

III - 3ª Parte:

a) 1ª Fase: audiência pública ou audiência de convidados;

b) 2ª Fase: recebimento, discussão e votação de requerimentos apresentados em

audiência ocorrida na fase anterior.

§  1º  -  A Ordem do Dia poderá ser  alterada,  em cada fase,  por  deliberação da

comissão, a requerimento de qualquer de seus membros que solicite:

I - adiamento de apreciação de proposição.

II - retirada de matéria da pauta;

III - alteração da ordem de apreciação de proposições.

§ 2° -  É vedada a apreciação, na 1ª e na 2ª Fases da 2ª Parte da reunião, de

proposição ou de parecer sobre proposição que não constem na pauta previamente

distribuída, ressalvado o disposto no § 3° do art. 268.

§ 3º - A ordem dos trabalhos, na 1ª Fase da 3ª Parte da reunião, atenderá, no que

couber,  ao  disposto  no  art.  159  e  às  normas  estabelecidas  pelo  Presidente  da

comissão.

§ 4° - O Presidente da comissão, de ofício ou a requerimento, poderá destinar a 3ª

Fase da 2ª Parte da reunião para ouvir cidadãos.”.

Art.  47 - Os §§ 1° e 2° do art.  132 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação,e fica acrescentado ao artigo o § 3° que segue:

“Art. 132 - (...)

§  1°  -  A leitura  da  ata  poderá  ser  dispensada  pelo  Presidente,  de  ofício  ou  a

requerimento.

§ 2° - Havendo requerimento de Deputado solicitando a leitura da ata, a dispensa a

que se refere o § 1° não poderá ser realizada de ofício.

§ 3° - A ata conterá os dados essenciais relativos à tramitação de proposição sujeita

à deliberação conclusiva da comissão.”.

Art. 48 - Os incisos I e II do  caput do art. 134 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os incisos

III a VI e os §§ 1° e 2° que seguem:

“Art. 134 - (...)
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I - quarenta dias, para exame preliminar pela Comissão de Constituição e Justiça;

II - quarenta dias, para emissão de parecer sobre projeto de lei complementar ou

proposta de emenda à Constituição;

III - trinta dias, para emissão de parecer quanto ao mérito de projeto;

IV - dez dias, para emissão de parecer de redação final;

V - vinte dias, para emissão de parecer sobre ofício ou instrumento assemelhado,

veto, mensagem, indicação ou proposta de ação legislativa;

VI - dez dias, para emissão de parecer sobre emenda, recurso ou requerimento.

§ 1° - Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados uma única vez, por

igual ou menor período, a requerimento da comissão, aprovado pela totalidade de

seus membros, com a finalidade de:

I - realizar audiência pública;

II - realizar consulta pública;

III - aprofundar o exame da matéria, em virtude de sua complexidade.

§  2°  -  Nas  hipóteses  previstas  no  §  1°,  o  prazo do relator  será  prorrogado na

mesma proporção.”.

Art. 49 - O § 5° do art. 135 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 6° que segue:

“Art. 135 - (...)

§ 5° - Havendo prorrogação do prazo do relator ou designação de outro, prorrogar-

se-á por dois dias o prazo da comissão.

§ 6° - A comissão poderá utilizar a prorrogação de prazo a que se refere o § 5°

apenas uma vez.”.

Art. 50 - O § 1° do art. 136 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 136 - (…)

§ 1° - A vista será concedida pelo Presidente, por vinte e quatro horas contadas do

término  da  reunião,  sendo  comum  aos  membros  da  comissão,  vedada  sua

renovação.”.

Art. 51 - O § 1° do art. 137 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 4° que segue:
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“Art. 137 - (...)

§  1°  -  No  decorrer  da  discussão,  poderão  ser  propostos  emenda  e  voto  em

separado.

(…)

§ 4° - O voto em separado será apresentado por escrito, na forma prevista no caput

do art. 146.”.

Art.  52 - Os §§ 1° e 3° do art.  138 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 138 - (...)

§ 1° - Aprovada alteração do parecer, será concedido ao relator prazo até a reunião

seguinte para nova redação, que dará forma à matéria aprovada.

(…)

§ 3° - O Presidente designará novo relator, que terá o prazo de dois dias para a

elaboração de:

I - novo parecer, caso o parecer seja rejeitado;

II - nova redação ou retificação da nova redação, caso vençam os prazos a que se

referem os §§ 1° e 2° deste artigo.”.

Art. 53 - Fica acrescentado ao caput do art. 139 da Resolução n° 5.176, de 1997, o

seguinte inciso III:

“Art. 139 - (…)

III - em branco, quando o Deputado assim o declarar.”.

Art. 54 - Fica acrescentado ao art. 140 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 140 - (...)

Parágrafo único - O despacho do requerimento a que se refere o caput não ocorrerá

antes do término da primeira reunião deliberativa da comissão após seu protocolo.”.

Art. 55 - O § 2° do art. 145 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 145 - (...)

§  2°  -  Incluída  a  proposição  na  Ordem  do  Dia,  sem  parecer,  o  Presidente  da

Assembleia  designar-lhe-á  relator,  que,  no  prazo  de  vinte  e  quatro  horas,  emitirá
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parecer no Plenário sobre a proposição e emendas, se houver, sendo-lhe facultado

apresentar emendas.”.

Art. 56 - O  caput do § 1° do art. 146 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 146 - (…)

§ 1° - O parecer sobre as escolhas referidas nos incisos XXI e XXIII do art. 62 da

Constituição do Estado constará de:”.

Art. 57 - Fica acrescentado ao art. 156 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

inciso VIII:

“Art. 156 - (...)

VIII - fazer declaração de voto.”.

Art. 58 - O caput do art. 157 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 157 - O Deputado inscrever-se-á para:”.

Art. 59 - O inciso V do art. 158 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 158 - (…)

V - a um Deputado de cada representação partidária ou Bloco, com preferência

para aquele pertencente à maior representação ou Bloco.”.

Art. 60 - O § 2° do art. 162 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 162 - (...)

§ 2° - Não será admitido aparte:

I - às palavras do Presidente;

II - na discussão da ata;

III - no encaminhamento de votação;

IV - na declaração de voto;

V - em explicação pessoal;

VI - no uso da palavra concedida nos termos do art. 164;

VII - a questão de ordem;

VIII - quando o orador declarar que não o concede.”.
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Art. 61 - O art. 170 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  170  -  Proposição  é  toda  matéria  sujeita  à  apreciação  da  Assembleia

Legislativa.”.

Art.  62 -  Ficam acrescentados ao parágrafo único do art.  171 da Resolução n°

5.176, de 1997, os seguintes incisos VII e VIII:

“Art. 171 - (...)

Parágrafo único - (...)

VII - a indicação para os cargos a que se referem os incisos XXI e XXIII do art. 62

da Constituição do Estado;

VIII - a proposta de ação legislativa.”.

Art. 63 - O art. 172 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 172 - Dispositivo, para efeito deste regimento, é o artigo, o parágrafo, o inciso,

a alínea e o item, observado, com relação ao veto, o disposto no § 1° do art. 222.”.

Art. 64 - O § 2° do art. 173 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os seguintes §§ 6° e 7°:

“Art. 173 - (…)

§ 2° - Verificada, durante a tramitação, identidade ou semelhança, as proposições

posteriores serão anexadas, por determinação do Presidente da Assembleia, de ofício

ou a requerimento, à primeira proposição apresentada, que prevalecerá, salvo nos

casos  de  iniciativa  privativa  e  de  proposição  decorrente  de  proposta  de  ação

legislativa, observado o disposto no § 3° do art. 289.

(...)

§  6°  -  A proposição  que tratar  de  benefícios  fiscais  ou que criar  despesa será

acompanhada  da  documentação  exigida  nos  termos  dos  arts.  16  e  17  da  Lei

Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

§ 7° - Somente será admitido o requerimento a que se refere o inciso XVIII do art.

79 se a informação solicitada for relacionada à competência legislativa do Estado ou

a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.”.

Art. 65 - O art. 180 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
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redação:

“Art. 180 - A proposição será arquivada:

I - quando for concluída sua tramitação;

II  -  se  for  considerada  inconstitucional,  ilegal  ou  antijurídica  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça ou, em caso de recurso, pelo Plenário;

III - se for rejeitada, nos termos do art. 191, ou considerada prejudicada, nos termos

do inciso II do art. 284;

IV - se tiver perdido o objeto;

V - se for retirada de tramitação pelo autor;

VI - se sua tramitação não tiver sido concluída até o final da segunda legislatura

subsequente àquela em que foi recebida.

§ 1° - A proposição que, ao final da legislatura, estiver em fase de votação e não for

arquivada voltará à fase de discussão no início da legislatura subsequente, no turno

em que se encontrava.

§ 2° - Caso a fase de votação da proposição não arquivada ao final da legislatura já

tenha sido iniciada e não tenha sido concluída, inclusive no que se refere a destaques

e emendas, as votações serão consideradas sem efeito.

§ 3° - Não será arquivada pelo decurso de prazo previsto no inciso VI do caput:

I - a proposição de iniciativa popular;

II - o veto a proposição de lei e instrumento assemelhado;

III - o projeto de iniciativa do Governador com tramitação prevista nos termos do art.

208.

§ 4° - A proposição arquivada nos termos dos incisos V ou VI do caput poderá ser

desarquivada, a pedido do autor, ficando sujeita a nova tramitação.

§ 5° - Se a proposição arquivada nos termos dos incisos V ou VI do caput  for de

autoria de Deputado que não esteja no exercício do mandato, será considerado autor

da  proposição  em  nova  tramitação  o  Deputado  que  tenha  requerido  seu

desarquivamento.”.

Art. 66 - O art. 182 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  182  -  Sem  prejuízo  do  exame preliminar  da  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça, as proposições serão distribuídas a, no máximo, três comissões, para exame

quanto ao mérito, com exceção das proposições a que se referem os incisos I e III do

art. 103, cuja distribuição se fará:

I - à Comissão de Constituição e Justiça, para exame preliminar, e a somente uma

comissão, para exame quanto ao mérito, no caso das proposições a que se refere o

inciso I do art. 103;

II  -  a  somente  uma  comissão,  para  exame  quanto  ao  mérito,  no  caso  das

proposições a que se refere o inciso III do art. 103.

Parágrafo único -  As proposições que importarem encargo administrativo para a

Assembleia Legislativa poderão ser distribuídas à Mesa da Assembleia, para exame

quanto ao mérito.”.

Art. 67 - O caput e o § 3° do art. 185 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao mesmo artigo o § 4° que

segue:

“Art.  185  -  Quando  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluir  pela

inconstitucionalidade,  pela  ilegalidade  ou pela  antijuridicidade  de  proposição,  esta

será arquivada, salvo se, no prazo de dois dias contados da publicação do parecer no

Diário  do  Legislativo,  houver  requerimento  de  um  décimo  dos  membros  da

Assembleia Legislativa para que o parecer seja apreciado pelo Plenário.

(…)

§ 3° - Será retirada do texto ou deixará de ser submetida a votação, conforme o

caso, a matéria que, nos termos do § 2°, receber parecer pela inconstitucionalidade,

ilegalidade  ou  antijuridicidade,  salvo  se  houver  requerimento  de  apreciação  do

parecer pelo Plenário, na forma do caput deste artigo.

§ 4° - Se o Plenário aprovar o parecer a que se refere o § 3°, a matéria considerada

inconstitucional,  ilegal  ou  antijurídica  será  retirada  do  texto  ou  deixará  de  ser

submetida a votação, conforme o caso.”.

Art. 68 - O § 2° do art. 186 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 186 - (…)

§ 2° -  As atribuições ou as prerrogativas regimentais  conferidas ao autor  serão
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exercidas em Plenário,  no caso de proposição de iniciativa coletiva, pelo primeiro

signatário  ou  por  quem  este  indicar,  salvo  quanto  à  retirada  de  tramitação,  que

somente será admitida se requerida pela totalidade dos subscritores.”.

Art.  69 -  Ficam acrescentados ao art.  188 da Resolução n° 5.176,  de 1997,  os

seguintes §§ 5° e 6°:

“Art. 188 - (...)

§ 5° -  O projeto de que trata o § 15 do art.  14 da Constituição do Estado será

aprovado se obtiver o voto favorável  de três quintos dos membros da Assembleia

Legislativa.

§ 6° - O projeto de que trata o inciso III do art. 161 da Constituição do Estado será

aprovado  se  obtiver  o  voto  favorável  da  maioria  dos  membros  da  Assembleia

Legislativa.”.

Art.  70 - O  caput do art.  192 da Resolução n° 5.176, de 1997, e o inciso III  do

parágrafo único do mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 192 - O projeto de lei complementar será aprovado se obtiver voto favorável da

maioria  dos  membros  da  Assembleia  Legislativa,  aplicando-se-lhe  as  normas  de

tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto ao prazo para emissão de parecer.

Parágrafo único - (...)

III - o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos Militares;”.

Art. 71 - O art. 195 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 195 - Aplicam-se ao projeto de resolução as disposições relativas ao projeto de

lei ordinária, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo e nos arts. 195-A,

195-B, 195-C e 195-D.

Parágrafo único - Tramita em turno único o projeto de resolução que trate de:

I - alienação ou concessão de terras devolutas rurais;

II - concessão das licenças previstas nas alíneas “g” e “h” do inciso VII do art. 79;

III  -  ratificação de regime especial de tributação ou de convênio estabelecido no

âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -;

IV - apresentação de proposta de emenda à Constituição da República.”.

Art. 72 - Ficam acrescentados à Resolução n° 5.176, de 1997, os seguintes arts.
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195-A a 195-D:

“Art. 195-A - A mensagem do Governador do Estado que encaminhe à Assembleia

Legislativa processos referentes a alienação ou concessão de terras devolutas rurais

será recebida, publicada e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para

parecer.

§ 1° - O parecer da Comissão de Constituição e Justiça concluirá pela apresentação

de projeto de resolução, que aprovará a alienação ou concessão.

§ 2° - Recebido em Plenário, o projeto de resolução será publicado e distribuído à

Comissão de Agropecuária e Agroindústria para parecer.

Art. 195-B - A mensagem do Governador do Estado que trate da concessão das

licenças  previstas  nas  alíneas  “g”  e  “h”  do  inciso  VII  do  art.  79  será  recebida,

publicada e encaminhada à Mesa da Assembleia para parecer.

§ 1° - O parecer da Mesa da Assembleia concluirá pela apresentação de projeto de

resolução, que ratificará ou rejeitará, no todo ou em parte, a licença.

§ 2 ° - Recebido em Plenário, o projeto de resolução será publicado, incluído na

Ordem do Dia e apreciado sem parecer.

Art.  195-C -  A mensagem do Governador  do Estado que trate de ratificação de

regime especial de tributação ou de convênio estabelecido no âmbito do Confaz será

recebida,  publicada  e  encaminhada  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  para

parecer.

§ 1° - O parecer da Comissão de Constituição e Justiça concluirá pela apresentação

de projeto de resolução, que ratificará ou rejeitará, no todo ou em parte, o regime

especial de tributação ou o convênio.

§ 2° - Recebido em Plenário, o projeto de resolução será publicado e distribuído à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para parecer.

§ 3º - Na hipótese de rejeição do projeto de resolução pelo Plenário, no todo ou em

parte, dar-se-á ciência do fato ao Governador do Estado.

Art.  195-D - O projeto de resolução que aprove a apresentação de proposta de

emenda à Constituição da República, conforme previsto no inciso III do caput do art.

60  da  Constituição  da  República,  será  distribuído  à  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, para parecer preliminar, e à comissão especial a que se refere o inciso V do
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art. 111 deste regimento.

Parágrafo único - É vedada a apresentação de emenda à proposta de emenda à

Constituição  da  República  a  ser  apresentada  pelas  Assembleias  Legislativas

estaduais, constante no anexo do projeto de resolução.”.

Art. 73 - O inciso I do caput do art. 201 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o inciso II que segue,

passando seus incisos II e III a vigorar como incisos III e IV:

“Art. 201 - (...)

I - após o exame preliminar pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta,

quanto ao mérito, será analisada por comissão especial;

II - o prazo para emissão de parecer é o previsto no inciso II do art. 134;”.

Art. 74 - O art. 204 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 204 - Os projetos de que trata esta subseção serão publicados e distribuídos à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para, no prazo de setenta e

cinco dias, receberem parecer.

§  1°  -  Da  discussão  e  da  votação  do  parecer  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária poderão participar, com direito a voz e voto, o Presidente,

ou membro por ele indicado, de cada uma das comissões permanentes, excetuadas

as Comissões de Constituição e Justiça, de Participação Popular e de Redação.

§  2°  -  Nos  primeiros  cinquenta  dias  do  prazo  previsto  no  caput,  poderão  ser

apresentadas emendas ao projeto, ressalvado o disposto no § 3°.

§ 3° -  O prazo para apresentação de emendas a projeto de abertura de crédito

adicional será de dez dias.

§ 4° - Vencido o prazo para apresentação de emendas, o Presidente da Comissão

de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  proferirá,  em  dois  dias,  despacho  de

recebimento das emendas, que serão numeradas e publicadas, e dará publicidade,

em  separado,  às  que,  por  serem  consideradas  inconstitucionais,  ilegais  ou

antirregimentais, deixar de receber.

§ 5° - Do despacho de não recebimento de emendas caberá recurso, no prazo de

vinte e quatro horas, ao Presidente da Assembleia, que terá dois dias para decidir.
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§  6°  -  Esgotados  os  prazos  estabelecidos  nos  §§  1°  a  5°,  o  projeto  será

encaminhado ao relator para receber parecer.

§ 7° -  Enviado à Mesa da Assembleia,  o parecer será publicado, incluindo-se o

projeto na Ordem do Dia, para discussão e votação em turno único.

§ 8° - Concluída a votação, o projeto será remetido à Comissão de Redação.”.

Art. 75 - O art. 205 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  205  -  O  Governador  do  Estado  poderá  apresentar  emenda  ao  projeto,

enquanto não encerrada, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a

discussão do parecer.

Parágrafo único - A emenda será encaminhada à comissão, que emitirá parecer no

prazo de cinco dias, salvo se lhe restar prazo superior.”.

Art. 76 - O § 1° do art. 208 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte  redação,  e  ficam  acrescentados  ao  artigo  os  §§  2°  e  3°  que  seguem,

passando seu § 2° a vigorar como § 4°, com a seguinte redação:

“Art. 208 - (...)

§ 1° - Se a Assembleia Legislativa não se manifestar em até quarenta e cinco dias

sobre o projeto, será ele incluído em Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação

quanto aos demais assuntos, para:

I - discussão e votação em turno único, caso o projeto esteja em 1° turno ou em

fase de discussão em 2° turno;

II - votação em turno único, caso o projeto esteja em fase de votação em 2° turno.

§ 2° -  Na hipótese prevista no inciso I  do § 1°,  o recebimento de emendas no

decorrer da discussão do projeto observará, no que couber, as regras aplicáveis ao

turno em que se encontrava a proposição ao final do prazo estabelecido no caput do

§ 1°.

§  3°  -  Na hipótese prevista  no  inciso  II  do  § 1°,  será  dado prosseguimento às

votações já iniciadas.

§  4°  -  Contar-se-á  o  prazo  estabelecido  no  §  1°  a  partir  do  recebimento,  pela

Assembleia Legislativa, do projeto com solicitação de urgência ou, caso a solicitação

seja feita após a remessa do projeto, a partir da leitura em Plenário da mensagem
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que tiver encaminhado a solicitação.”.

Art. 77 - O art. 209 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  209 -  O disposto  no art.  208 não se aplica a proposição que dependa de

quorum especial para aprovação, a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente

a código nem aos projetos de que trata o art. 204.”.

Art. 78 - Os arts. 216 e 217 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 216 - Recebido o processo de prestação de contas do Governador do Estado,

o Presidente da Assembleia, independentemente de leitura no Expediente, mandará

publicar o balanço geral das contas e os documentos que o instruírem.

Art. 217 - Recebidos e publicados, o processo e o parecer prévio do Tribunal de

Contas sobre as contas a que se refere o art. 216 ficarão sobre a mesa por dez dias,

para requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas.”.

Art. 79 - O § 1° do art. 218 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 218 - (...)

§  1°  -  Publicado  o  projeto,  abrir-se-á,  na  comissão,  prazo  de  dez  dias  para

apresentação de emendas, que serão numeradas e publicadas.”.

Art.  80 - Os §§ 1° e 2° do art.  222 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 222 - (…)

§ 1° - O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso, de

alínea ou de item.

§ 2° - Dentro de trinta dias contados da data do recebimento da comunicação do

veto, a Assembleia Legislativa sobre ele decidirá, em votação nominal e em turno

único, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros.”.

Art. 81 - O inciso III do art. 226 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o inciso V que segue:

“Art. 226 - (…)

III - de comissão;
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(...)

V - do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral de Justiça,

formulada por meio de ofício, a proposição de sua autoria.”.

Art. 82 - O art. 229 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando revogado o art. 230 da mesma resolução:

“Art. 229 - Os requerimentos, escritos ou orais, sujeitam-se a:

I - despacho do Presidente da Assembleia ou de comissão, nos termos do art. 232;

II - deliberação do Plenário ou de comissão, nos termos do art. 233.”.

Art. 83 - Fica acrescentado ao art. 231 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

§ 2°, passando o parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 231 - (…)

§ 2° - A emenda a requerimento prescinde de parecer.”.

Art. 84 - A Subseção III da Seção IX do Título VII da Resolução n° 5.176, de 1997,

passa a denominar-se: “Dos Requerimentos Sujeitos a Deliberação”.

Art. 85 - Os incisos VII, XIV e XXI do art. 233 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 233 - (…)

VII - votação de parecer ou requerimento pelo processo nominal;

(...)

XIV - constituição de comissão extraordinária;

(…)

XXI - prorrogação de prazo de funcionamento de comissão parlamentar de inquérito

e de comissão extraordinária;”.

Art. 86 - O art. 234 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 234 - Depende de parecer o requerimento a que se refere o inciso XIII do art.

233.”.

Art. 87 - A Seção X do Capítulo I do Título VII da Resolução n° 5.176, de 1997,

passa  a  denominar-se:  “Da  Escolha  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  pela

Assembleia Legislativa”.

Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam
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a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar n° 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(…)

Art. 246 - (…)

I - trinta minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.

Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente a maioria dos

membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de três minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação ou em momento posterior da mesma fase da Ordem do

Dia, a critério do Presidente da Assembleia.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.

Art. 90 - Os arts. 258 a 260 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com

a seguinte redação, e fica acrescentado à resolução o seguinte art. 260-A:

“Art. 258 - São dois os processos de votação:

I - nominal;

II - simbólico.

Art.  259  -  Adotar-se-á  o  processo  nominal  em  todas  as  votações,  salvo  na

apreciação de parecer ou requerimento, em que será adotado o processo simbólico.

Parágrafo único - Poderá ser adotado o processo nominal na votação de parecer ou

requerimento, mediante aprovação de requerimento apresentado até o anúncio da

fase de votação da proposição.

Art. 260 - Na votação nominal, os Deputados manifestarão sua posição favorável ou
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contrária à aprovação da matéria ou votarão em branco, registrando "sim" ou "não" ou

"em branco", pelo sistema eletrônico de votos.

§ 1º - Concluída a votação, o Presidente da Assembleia comunicará o resultado.

§ 2º - Imediatamente após a votação, será encaminhado à Mesa da Assembleia,

para que conste na ata dos trabalhos, o relatório correspondente,  que conterá os

seguintes registros:

I - a data e a hora em que se processou a votação;

II - a matéria objeto da votação;

III - o resultado da votação;

IV -  o nome dos Deputados votantes, discriminando-se os que votaram a favor,

contra ou em branco.

Art.  260-A -  Na  votação  simbólica,  o  Presidente  da  Assembleia  solicitará  aos

Deputados  que  ocupem  os  respectivos  lugares  no  Plenário  e  convidará  a  que

permaneçam assentados os que estiverem a favor da matéria.

Parágrafo único - Não sendo requerida, de imediato, a verificação de votação, o

resultado proclamado tornar-se-á definitivo.”.

Art. 91 - O art. 264 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de cinco

minutos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição no seu todo, em conjunto

com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§  1°  -  No  encaminhamento  da  votação,  somente  o  Líder  poderá  fazer  uso  da

palavra, ressalvado o disposto nos §§ 3° e 4°.

§  2°  -  Quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  esta  será  concedida  na

seguinte ordem:

I - ao Líder de Bancada ou Bloco Parlamentar, com preferência para aquele com

maior número de liderados;

II - ao Líder da Maioria;

III - ao Líder da Minoria;

IV - ao Líder do Governo.

§  3°  -  Em se tratando de matéria  destacada,  poderão falar,  pelo  prazo de três
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minutos,  três  Deputados,  sendo um a  favor,  um, contra e o  outro,  o relator,  com

preferência para o autor do destaque.

§ 4° - Em reunião de comissão, a votação poderá ser encaminhada por qualquer de

seus membros.”.

Art. 92 - Fica acrescentado ao art. 268 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

§ 3°:

“Art. 268 - (…)

§  3°  -  A  proposição  em  fase  de  redação  final  poderá  ser  apreciada

independentemente de constar em pauta previamente distribuída ou publicada.”.

Art. 93 - O § 3° do art. 272, o inciso II do art. 273 e o art. 274 da Resolução n°

5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 272 - (...)

§ 3° - O disposto no  caput não se aplica a proposição que dependa de  quorum

especial para aprovação, a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código

nem aos projetos de que trata o art. 204.

Art. 273 - (...)

II  -  redução à metade dos prazos para emissão de parecer,  discussão, vista de

parecer, diligência e encaminhamento de votação.

Art.  274 -  A discussão  de  proposição em regime de  urgência  não ultrapassará

quatro reuniões contadas da data de sua inclusão na Ordem do Dia, observado o

disposto nos §§ 1° e 2° do art. 244.”.

Art. 94 - Fica acrescentado ao art. 277 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 277 - (…)

Parágrafo  único  -  Entre  as  matérias  em  fase  de  votação,  dar-se-á  preferência

àquelas em prosseguimento de votação.”.

Art. 95 - Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 278-A:

“Art. 278-A - Atendidos os critérios previstos nos arts. 275 a 278 para a ordenação

das  matérias  em  fase  de  discussão  e  de  votação,  a  preferência  obedecerá,

sucessivamente, ao seguinte:

I - a proposição em turno único preferirá à proposição em 2° turno, e esta preferirá à
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proposição em 1° turno;

II  -  a proposição com numeração inferior  preferirá à proposição com numeração

superior.”.

Art. 96 - O inciso IV do caput do art. 279 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 279 - (…)

IV  -  a  emenda  de  comissão,  quando  incorporada  a  parecer,  preferirá  à  de

Deputado.”.

Art.  97 - O  caput e os §§ 1° e 2° do art. 282 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação, e fica o artigo acrescentado do § 3° que

segue:

“Art. 282 - O destaque para votação em separado de dispositivo ou emenda será

requerido até o anúncio da votação da proposição principal.

§ 1° - Cada Bancada ou Bloco Parlamentar, por intermédio de seu Líder, poderá

requerer destaques até o limite de um décimo do número de artigos da proposição e

de um décimo do número de emendas, assegurando-se o mínimo de um destaque

por Bancada ou Bloco Parlamentar.

§ 2° - Os destaques, para votação em separado, de partes de artigo integrarão o

limite previsto no § 1°, relativamente ao número de artigos da proposição.

§ 3° - Em reunião de comissão, a iniciativa do destaque cabe a qualquer de seus

membros, observados os limites previstos nos §§ 1° e 2°.”.

Art. 98 - Os incisos II, III, IV, VI e VII do art. 284 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 284 - (…)

II  -  a  discussão  ou  a  votação  de  proposição  semelhante  a  outra  considerada

inconstitucional pelo Plenário na mesma legislatura;

III - a discussão ou a votação de proposição anexada a outra proposição, quando

esta for aprovada ou rejeitada;

IV - a proposição e as emendas incompatíveis com substitutivo aprovado no mesmo

turno;

(...)
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VI -  a emenda ou a subemenda em sentido contrário  ao de outra aprovada no

mesmo turno;

VII  -  a  emenda ou parte  de proposição incompatível  com matéria aprovada em

votação destacada no mesmo turno.”.

Art.  99  -  O Capítulo  I  do Título  VIII  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa a

denominar-se:  “Do  Projeto  de  Lei  de  Iniciativa  Popular  e  da  Proposta  de  Ação

Legislativa”.

Art.  100 -  O art.  291 da Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 291 - As comissões poderão realizar audiência pública com cidadãos, órgãos e

entidades públicas ou civis,  para instruir  matéria legislativa em trâmite, bem como

para tratar de assunto de interesse público relevante atinente a sua área de atuação,

a requerimento de qualquer Deputado.

Parágrafo  único  -  Será  assegurada  ao  público  presente  a  oportunidade  de

participação no debate.”.

Art.  101 -  Fica  acrescentado ao Título  VIII  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  o

seguinte Capítulo V, constituído pelos arts. 297-A e 297-B:

“TÍTULO VIII

DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

(...)

CAPÍTULO V

DA VISITA

Art.  297-A  -  As  comissões  poderão  realizar  visita,  mediante  requerimento  de

qualquer  Deputado,  aprovado pela  comissão,  para  subsidiar  a  análise  de  matéria

sujeita  a  sua apreciação ou para  exercer  a  fiscalização e  o  controle  de  atos  da

administração pública compreendidos em sua competência temática.

§ 1º - A visita poderá ser realizada com qualquer número de membros.

§ 2º - Será designado relator um dos membros da comissão presentes na visita, o

qual terá o prazo de dez dias para a apresentação de relatório circunstanciado.

Art. 297-B - O Presidente determinará a leitura do relatório de visita e o considerará

aprovado, independentemente de votação, ressalvada a retificação.
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§ 1º - O Deputado ausente na visita somente poderá solicitar retificação caso seja

relativa a eventual vício formal ou erro material.

§ 2º - Será concedido ao relator prazo até a reunião seguinte para consignar no

relatório a retificação tida como procedente.

§ 3º - Aprovado o relatório, este será publicado e, quando for o caso, encaminhado

à autoridade à qual se deva dar conhecimento da matéria.”.

Art. 102 - Os arts. 299 e 301 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 299 - No processo legislativo, os prazos são fixados por:

I - mês, sendo contados de data a data;

II - dia, contados conforme o previsto no inciso II do parágrafo único deste artigo;

III - hora, sendo contados de minuto a minuto.

Parágrafo único - Na contagem dos prazos, observar-se-á o seguinte:

I  -  o  termo  inicial  e  o  termo  final  serão  transferidos  para  o  primeiro  dia  útil

subsequente quando coincidirem com sábado, domingo ou feriado;

II - a contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do termo inicial.

(...)

Art. 301 - A proposição que for baixada em diligência terá sua tramitação suspensa,

uma vez em cada comissão, por, no máximo, dez dias úteis.

§ 1° - Terão suspensa a tramitação até que se cumpra a diligência:

I - os projetos de lei a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 103;

II - as proposições a que se refere o § 6° do art. 173;

III - os projetos de lei que tratam de aquisição onerosa ou de alienação de bem

imóvel pelo Estado.

§ 2° - Os projetos de resolução que tratam de alienação ou concessão de terras

devolutas rurais terão sua tramitação suspensa, no caso de diligência, até que esta

seja cumprida, limitada a suspensão a noventa dias.”.

Art. 103 - Fica substituída a expressão “órgão oficial dos Poderes do Estado” pela

expressão “Diário do Legislativo”, no § 1° do art. 4°, no § 3° do art. 7°, no § 5° do art.

13, no caput do art. 15, no § 4° do art. 19, no parágrafo único do art. 25, no inciso I do

caput do art. 41, no inciso VIII do caput do art. 46, no parágrafo único do art. 50, no
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art. 51, no inciso XIV do caput do art. 79, no art. 109, no parágrafo único do art. 128,

no caput do art. 132, no caput e no § 5° do art. 155 e no inciso I do caput do art. 235

da Resolução n° 5.176, de 1997.

Art.  104 -  Fica substituída,  no § 3°  do art.  73 da Resolução 5.176,  de 1997, a

expressão  “por  maioria  absoluta”  pela  expressão  “pela  maioria  dos  membros  da

Assembleia Legislativa”.

Art. 105 - Fica substituída, no § 2° do art. 222 da Resolução n° 5.176, de 1997, a

expressão “maioria absoluta” pela expressão “maioria dos membros da Assembleia

Legislativa”.

Art. 106 - Fica substituída, no inciso I do art. 251 da Resolução n° 5.176, de 1997, a

expressão “o  quorum da maioria absoluta, em composição ímpar de membros da

Assembleia  Legislativa”  pela  expressão  “o  quorum da  maioria  dos  membros  da

Assembleia Legislativa, em composição ímpar de membros”.

Art. 107 - Fica substituída, no inciso I do caput do art. 260 da Resolução n° 5.176,

de 1997, a expressão “de maioria absoluta” pela expressão “da maioria dos membros

da Assembleia Legislativa”.

Art. 108 - Ficam revogados o § 2° do art. 84, a alínea “g” do inciso VII do art. 102, o

inciso II do art. 103, o parágrafo único do art. 114, o § 1° do art. 130, o art. 207, os

arts. 212 a 215, o inciso XXXIV do art. 232, o inciso XXIII do art. 233, o parágrafo

único do art. 243 e os arts. 261, 292, 293 e 294 da Resolução n° 5.176, de 1997.

Art.  109 - A Resolução n° 5.176,  de 1997,  que contém o Regimento Interno da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  será  republicada  com  as

alterações  constantes  nesta  resolução,  observadas  as  convenções  gráficas  e

ortográficas  estabelecidas  no  Manual  de  redação  parlamentar  da  Assembleia

Legislativa.

Art. 110 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Mesa da Assembleia

Justificação:  O  projeto  de  resolução  em  exame  visa  a  aperfeiçoar  o  processo

legislativo e o funcionamento dos órgãos deliberativos da Assembleia, de modo a:

dinamizar as reuniões de Plenário, com a adoção de prazos e ritmos mais
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adequados à atual realidade do Parlamento e a valorização da atuação dos

Líderes e do debate político;

fortalecer as comissões como órgãos voltados para a discussão e o

monitoramento das políticas públicas, o aperfeiçoamento das proposições

legislativas e a incorporação da participação popular no Parlamento;

aperfeiçoar os mecanismos de participação popular;

proporcionar maior visibilidade e transparência à atividade legislativa;

adequar o texto regimental às alterações constitucionais, inclusive no que se

refere ao fim do voto secreto; e

promover aperfeiçoamentos sugeridos a partir da aplicação prática do

Regimento Interno desde a sua última reforma e realizar ajustes no texto

regimental relativos à padronização de grafias e à técnica legislativa.

As alterações propostas pretendem tornar  as  reuniões de  Plenário mais  ricas e

interessantes para o cidadão, combinando alto nível de debate político com dinâmica

mais  ágil,  e  conferir  às  comissões  maior  visibilidade,  maior  poder  deliberativo,

melhores dinâmicas de participação popular, prazos suficientes e plena capacidade

para aprofundar e enriquecer os debates.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.731/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De  autoria  do  deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  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.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.731/2013 tem como finalidade 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.

Geraldo Leopoldo Ribeiro, conhecido como “Nonô do Quinzinho”, sempre trabalhou

na Fazenda Sumaré, localizada às margens da Rodovia LMG-841.

Foi um dos responsáveis pelo melhoramento genético do gado holandês na região,

o que fez com que o Município de Nazareno fosse considerado destaque como bacia

leiteira. Também se empenhou na defesa da pavimentação da mencionada rodovia,

demanda antiga dos moradores da região.

Tornou-se exemplo de homem simples e humilde, que sempre respeitou a terra e os

animais.

Por  essas  razões,  consideramos  justa  a  homenagem  que  se  pretende  fazer  a

Geraldo  Leopoldo  Ribeiro  ao  denominar  o  referido  trecho  da  LMG-841  com  seu

nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.731/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.263/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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 Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

por ela 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 4.263/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Ponte  Santana  -

APPRPS -, com sede no Município de Itamarandiba, pessoa jurídica de direito privado

fundada em 20/8/1989.

A instituição tem como principal escopo a garantia dos direitos dos associados junto

ao poder  público,  principalmente  no  atendimento das  necessidades  de educação,

saúde,  habitação,  transportes  e  lazer.  Nesse  sentido,  busca  fortalecer  as

organizações  econômicas,  sociais  e  políticas  dos  produtores  rurais,  bem  como

desenvolver formas de cooperação que ajudem a produção e a comercialização.

Tendo em vista a relevância do trabalho que a entidade se propõe realizar junto ao

pequeno produtor rural, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Por  considerarmos  pertinente  a  emenda  apresentada  pela  comissão  que  nos

precedeu na análise da matéria, recomendamos a sua aprovação na conclusão deste

parecer.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº 4.263/2013 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.355/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública  a entidade Capítulo Areias  Brancas  de Formiga nº 406 -  Ordem

Demolay, com sede no Município de Formiga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2013  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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.355/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Capítulo Areias Brancas de Formiga nº 406 - Ordem Demolay, com sede no

Município de Formiga.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 13, § 2º, que

seus  dirigentes  não  serão  remunerados;  e,  no  art.  28,  parágrafo  único,  que,  na

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

Loja  Maçônica Labor a Deus nº 093,  filiada ao Grande Oriente de Minas Gerais-

Comab.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.355/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.362/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a Associação Habitacional  Nova Terra de  Governador  Valadares,

com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/8/2013  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 4.362/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Habitacional  Nova  Terra  de  Governador  Valadares,  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. 13, § 1º, que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no art. 33, II, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  congênere  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência

Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.362/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.371/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de utilidade pública o Padre Sérgio Futebol Clube - PSFC -, com sede no Município

de Dores de Guanhães.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/8/2013  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 4.371/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Padre Sérgio Futebol Clube - PSFC -, com sede no Município de Dores de Guanhães.

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.  43,  que,  na

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

congêneres  legalmente  constituídas  e  detentoras  do  título  de  utilidade  pública

estadual; e, no art. 51, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.371/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.377/2013

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 Produtores Rurais  dos Ferreiras,  com sede no

Município de Capela Nova.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/8/2013  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 4.377/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais dos Ferreiras, com sede no Município de Capela

Nova.

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, § 1º, que as

atividades  de  seus  dirigentes  não  são  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de benefício ou vantagem; e, nos arts. 16 e 44, que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

legalmente constituída e registrada, para ser aplicado nos mesmos fins da entidade

dissolvida.

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

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.377/2013 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  do
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Produtor Rural dos Ferreiras, com sede no Município de Capela Nova.”.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

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

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.365/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Piedade de Ponte Nova o imóvel que especifica.

Publicada  no Diário  do  Legislativo de  3/8/2012,  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 28/8/2012, esta relatoria solicitou que o projeto fosse baixado em

diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que

informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se havia algum óbice à

transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.365/2012 tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Piedade  de  Ponte  Nova o  imóvel  constituído  de  área com

10.008m²,  situado no lugar  denominado Fazenda Bituruna,  na zona rural  daquele

município, e registrado sob o n° 10.767, a fls. 40 do livro 3-I, no Serviço Registral de

Imóveis da Comarca de Ponte Nova.

O  imóvel  objeto  desta  proposição  foi  adquirido  pelo  Estado  por  doação  de

particulares, em 1948, para a instalação de uma escola rural. Ali funcionou a Escola

Estadual  Armindo  Pereira,  que  foi  municipalizada  e  atualmente  encontra-se

paralisada.

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. Atendendo a

essa  determinação,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  do  projeto  destina  o  bem  ao

funcionamento de um centro comunitário de assistência social, para atendimentos de

lazer com fins sociais e do programa de saúde da família.

Ainda 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 719/2013, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado de Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, está de acordo com a

alienação, devido aos benefícios que sua utilização pela administração local vai trazer

à comunidade.

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

parecer, a Emenda nº 1, que faz a adequação do texto do caput do art. 1º à técnica

legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.365/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:

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

Ponte  Nova  o  imóvel  constituído  de  área  com  10.008m²  (dez  mil  e  oito  metros

quadrados), situado no lugar denominado Fazenda Bituruna, na zona rural daquele

município, e registrado sob o n° 10.767, a fls. 40 do livro 3-I, no Registro de Imóveis

da Comarca de Ponte Nova.”.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo
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Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.676/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.616/2012 dispõe

sobre a obrigatoriedade do uso de protetor para estetoscópios por profissionais da

área de saúde do Estado de Minas Gerais.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  21/12/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Compete,  preliminarmente,  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição  obriga  os  profissionais  da  área  de  saúde  a  usar  o  protetor  para

estetoscópios no atendimento a pacientes.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,  conforme o

disposto no art. 24, XII, da norma constitucional, segundo o qual compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social,

proteção  e  defesa  da  saúde.  Dessa  forma,  as  três  esferas  de  governo  detêm

competência  material  para  legislar  sobre  assuntos  de  saúde.  Inexiste  norma

constitucional  instituidora  de  reserva  de iniciativa  em relação à  matéria  objeto  da

proposição em análise e, portanto, não há impedimento quanto à iniciativa para que

esta Casa Legislativa a apresente.

Apesar de os Estados possuírem competência concorrente para legislar  sobre o

assunto,  dispõe  o  texto  constitucional  que  é  atribuição  da  União  estabelecer  as

normas gerais sobre a matéria. Sendo assim, ela editou 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. Em seu art. 2º, III, a referida lei atribui à União, no

âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a competência para normatizar,

controlar  e fiscalizar  produtos,  substâncias  e serviços  de interesse para  a  saúde.
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Determina, ainda, no seu art. 7º, que compete à Anvisa proceder à implementação e à

execução do estabelecido nesse dispositivo.

Consoante o art. 2º do Regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de

16/4/1999, a agência tem por finalidade promover a proteção da saúde da população

por  meio  do  controle  sanitário  da  produção  e  da  comercialização  de  produtos  e

serviços submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em

vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à

saúde  pública.  Dessa  forma,  quanto  aos  aspectos  que  tratam  da  fiscalização,

normatização  e  controle  de  produtos  referentes  à  segurança  sanitária  dos

equipamentos de saúde, ou da prestação do respectivo serviço, não há espaço para

o Estado legislar, uma vez que a norma geral atribui essa competência à União.

Ressalte-se que a utilização do protetor  para estetoscópios  não é o único meio

eficaz  para  a  desinfecção  desse  equipamento.  Conforme  resposta  registrada  no

Sistema de Perguntas e Resposta da Anvisa, referente às questões relacionadas ao

controle  de  infecção  e  desinfeção  (disponível  no  site:<http://www.anvisa.gov.br  /f  

aqdinamica/index.aspSecao=Usuario&usersecoes=30&userassunto=51>, visitado em

14/3/2013), o “álcool líquido pode ser utilizado na desinfecção de artigos não críticos,

como mobiliário  do  paciente,  estetoscópio,  termômetro.  O álcool  líquido  tem uma

efetividade maior que o álcool na forma gel para desinfecção”. Afirma a Anvisa, ainda,

que  as  soluções  de  álcool  iodado  “são  indicadas  para  desinfecção  de  nível

intermediário podendo ser usadas em estetoscópios, ampolas e vidros, termômetros

retal e oral, otoscópio (cabo e cones), laringoscópios, etc”. Mas a agência considera

uma melhor opção o álcool a 70%.

E, por fim, é importante destacar que a obrigatoriedade do uso desse protetor nos

estabelecimentos  de  saúde  pública  implicará  investimentos  ou  despesas  para  o

Estado que devem estar previamente inseridos no respectivo orçamento. Nos termos

da Constituição Federal, a assistência à saúde será garantida por meio do Sistema

Único de Saúde, a ser financiado com recursos do orçamento da seguridade social,

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo livre à iniciativa

privada, que dele poderá participar de forma complementar, segundo as diretrizes por

ele estabelecidas, mediante contrato de direito público ou convênio.
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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.

Assim,  entendemos que o projeto em análise,  na medida em que invade seara

reservada à União, não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.676/2012.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.214/2013

Comissão de Administração Pública

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.

Publicada no  Diário do Legislativo em 20/6/2013, a proposição foi distribuída às

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

Administração Pública.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Compete  a  esta  Comissão  de  Administração  Pública  pronunciar-se  quanto  ao

mérito da proposição, conforme dispõe o art. 102, I, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei  em exame fixa em 6,49% o percentual  de recomposição a ser

aplicado a partir de 1º/5/2013 na 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 - referente ao período de maio de

2012 a abril de 2013.

A Comissão de Constituição e Justiça não identificou óbice de natureza jurídica

capaz  de  impedir  a  tramitação  do  projeto  de  lei  em  análise,  tendo apresentado

substitutivo apenas para adequá-lo às regras da técnica legislativa.

Ressalte-se  que  não  se  trata  de  aumento  efetivo,  mas  de  mera  recomposição

remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento do disposto no art.

37, X, da Constituição da República. Com efeito, o referido dispositivo constitucional

estabelece o seguinte: “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 reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e

sem  distinção  de  índices,  constitui  uma  luta  histórica  dos  servidores  públicos

estaduais e já está previsto no ordenamento jurídico vigente.

A proposição, além de conferir efetividade ao comando constitucional, valoriza os

servidores  do  Ministério  Público,  ao  aperfeiçoar  o  seu  regime  remuneratório,

propiciando, assim, maior eficiência ao setor público.

É importante destacar que o reajuste em questão não se aplica ao servidor inativo

cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.  40 da

Constituição Federal, os quais devem ser reajustados na forma prevista no § 8º do

mesmo artigo. Trata-se de adequar a proposição às alterações operadas no regime

de aposentação do servidor público pela Emenda à Constituição nº 41, de 2003.

Destacamos, ainda, 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
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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  9  de  agosto  de  2012,  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias vigente, prevê em seu art. 14:

“Para  atender  ao  disposto  no  inciso  II  do  §  1º  do  art.  169  da  Constituição  da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,

a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar federal nº 101, de 2000”.

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.

Caberá  oportunamente  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária

apurar se tais pontos foram atendidos pela proposição.

Portanto, por se tratar de mera recomposição remuneratória, calculada com base

em  índice  oficial  e  com  a  demonstração  do  impacto  que  tal  despesa  terá  no

orçamento público, somos pela aprovação da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.214/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

Gustavo Corrêa,  presidente -  Leonardo Moreira,  relator  -  Liza Prado -  Sargento

Rodrigues - Antônio Carlos Arantes.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/9/2013

Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Rômulo Viegas, da Deputada

Rosângela Reis e do Deputado Tenente Lúcio

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  522,  523,  524  e  525/2013  (encaminhando  os

Projetos de Lei nºs 4.468 e 4.469/2013, emenda ao Projeto de Lei nº 4.440/2013 e o

Projeto de Lei nº 4.470/2013, respectivamente), do governador do Estado - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei Complementar

nºs 48 e 49/2013 - Projetos de Lei nºs 4.471 a 4.486/2013 - Projetos de Resolução

nºs 4.487 e 4.488/2013 - Requerimentos nºs 5.520 a 5.558/2013 - Requerimentos da

deputada Liza  Prado (6),  da  deputada Maria  Tereza Lara  e  do  deputado Adelmo

Carneiro  Leão  e  dos  deputados  Anselmo  José  Domingos  e  outros,  Sargento

Rodrigues e outros, Fred Costa e outros e Fred Costa - Proposições não Recebidas:

Requerimento do deputado Sargento Rodrigues - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Cultura, de Esporte, de Turismo, do Trabalho, de Educação e de Meio

Ambiente e dos deputados Cabo Júlio, Adalclever Lopes e Sávio Souza Cruz (3) -

Questões de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Pompílio Canavez

e Cabo Júlio,  da deputada Luzia Ferreira e do deputado Sargento Rodrigues -  2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência

-  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  da

deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro Leão, dos deputados

Sargento Rodrigues e outros, Fred Costa, Anselmo José Domingos e outros e Fred

Costa e outros e da deputada Liza Prado (6);  deferimento - Questão de Ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Ana Maria Resende - André Quintão -
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Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

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

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Rômulo Viegas) - Às 14h13min, 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 Pompílio Canavez, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- O deputado João Vítor Xavier, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 522/2013*

Belo Horizonte, 3 de setembro 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 Campo Belo imóvel que especifica.

Informo  ao  eminente  Presidente  que  o  imóvel  em questão passou a  integrar  o
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patrimônio  do  Estado  a  título  de  doação  por  parte  do  transmitente  Município  de

Campo Belo, em 1949.

Saliento  que a iniciativa  de  doação do Estado para  o Município visa a  atender

demanda municipal para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas

e  da  Unidade  de  Saúde  PSF  São  Francisco,  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 4.468/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Campo Belo  o  imóvel  que

especifica.

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

imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de  900,00  m²,  e  respectivas  acessões  e

benfeitorias, situado na Rua Getúlio Vargas, nº 146, Vila Arandutaba, no Município de

Campo Belo, registrado sob o nº 12.507, a fls. 191, Livro 3-G, no Cartório do Registro

de Imóveis da Comarca de Campo Belo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento do

Centro de Especialidades Odontológicas e da Unidade de Saúde PSF São Francisco.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

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

estabelecido no art. 2º, o Município de Campo Belo não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Campo  Belo  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
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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 523/2013*

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  Legislativa,  projeto  de  lei  que  dá  a  denominação  de  Escola

Estadual Professora Maria Damázio de Barros Menezes à escola estadual de ensino

médio situada na Rua 5, s/nº, Bairro Jardim da Penha, no Município de Governador

Valadares.

A proposta é resultante de pedido formulado pelo Colegiado da referida escola,

visando a homenagear Maria Damázio de Barros Menezes, competente e dedicada

professora  por  mais  de  duas  décadas  no  Município  de  Governador  Valadares,

tornando-se uma expressiva referência para a comunidade escolar.

Na oportunidade, esclareço que o projeto encaminhado guarda plena conformidade

com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe

sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

Nesse  sentido,  é  importante  ressaltar  que  a  homenageada  faleceu  em  13  de

setembro de 2012, e que inexiste, no Município de Governador Valadares, outro bem

público, de qualquer natureza, com denominação idêntica à pretendida.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

JUSTIFICAÇÃO

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Professora Maria Damázio de Barros Menezes, de ensino médio, à Escola Estadual

de  Ensino  Médio,  situada  na  rua  5,  s/n,  bairro  Jardim  da  Penha,  município  de
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Governador Valadares.

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

Estadual de Ensino Médio, que, em reunião realizada no dia 05/06/2013, homologou,

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

Estadual  Professora  Maria  Damázio  de  Barros  Menezes,  de  ensino  médio,  para

denominação da referida unidade de ensino.

Maria  Damázio  de  Barros  Menezes,  natural  de  São  Geraldo  de  Tumiritinga,

município  próximo  à  cidade  de  Governador  Valadares,  foi  professora  da  Escola

Estadual Professora Theolinda de Souza Carmo, em Governador Valadares, por mais

de duas décadas, onde prestou relevantes serviços no setor educacional. Participava

ativamente  dos  programas  educacionais  desenvolvidos  à  época  na  unidade  de

ensino, tornando-se uma referência expressiva na comunidade escolar.

A homenageada nasceu em 11 de dezembro de 1957 e faleceu em 13 de setembro

de 2012. . Cumpre registrar que, no município de Governador Valadares, não existe

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 18 de julho de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI 4.469/2013

Dá  denominação  a  escola  estadual  de  ensino  médio  situada  no  Município  de

Governador Valadares.

Art.  1º - Fica denominada Escola Estadual Professora Maria Damázio de Barros

Menezes a escola estadual de ensino médio situada na Rua 5, s/nº, Bairro Jardim da

Penha, Município de Governador Valadares.

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

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

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 524/2013*

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, que 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.

A  importância que a  gastronomia  assume no cenário  mundial  e  a consequente

necessidade de que o governo institucionalize a  promoção de ações nesse setor,

levam-me  a  propor  a  criação  da  Superintendência  de  Gastronomia  na  estrutura

orgânica  básica  da Secretaria  de  Estado de Turismo e  Esportes  e  a  inclusão de

competência específica no rol daquelas previstas para a Pasta.

A medida permitirá a adequação do perfil organizacional do Estado à nova dinâmica

da  atividade turística, orientada  pela  forte  vocação  de  Minas  nesse  campo

econômico-cultural.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Acrescente-se, onde convier, o seguinte inciso ao art. 253 da Lei Delegada n° 180,

de 2011, a ser alterado pelo art. 35 do Projeto de Lei n° 4.440, de 2013:

“promover  a  gastronomia  como  atividade  integrante  da  política  de  turismo  do

Estado;”.

Dê-se ao art. 37 do Projeto de Lei n° 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  37  -  O art.  255 da Lei  Delegada n° 180,  de  2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 255 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes tem a seguinte estrutura
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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;

b) Superintendência de Estruturas do Turismo;

c) Superintendência de Gastronomia; e

IX - Coordenadoria Especial da Copa do Mundo.

Parágrafo único - A Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, a que se refere o

inciso  IX,  integra  a  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes,  em  caráter

complementar e temporário, até 31 de dezembro de 2014.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 4.440/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 525/2013*

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Na forma do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, cumpre-me encaminhar

à consideração dessa egrégia Assembleia o apenso projeto de lei  que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Sabará 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 Sabará, em 1961, para que ali se instalasse a

Escola Estadual Adelino Castelo Branco.

Ocorre que a unidade de ensino foi posteriormente transferida para nova edificação
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do domínio estadual, sendo que, atualmente, no imóvel funcionam a Escola Municipal

Sebastião Tirino e o Banco de Alimentos gerenciado pela Municipalidade.

Esclareço que o imóvel encontra-se desafetado por parte do Estado e que inexiste

interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua  disponibilidade  para  os

objetivos citados.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.470/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabará o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sabará uma área

de  terreno  de  1.464,00  m²  (um  mil  quatrocentos  e  sessenta  e  quatro  metros

quadrados), situada na Rua Marieta Machado, registrada sob o nº 6.220, a fls. 97,

Livro 3-K, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Sabará.

§ 1º - A presente doação inclui as benfeitorias existentes no imóvel, representadas

por edificação originalmente afetada à Escola Estadual Adelino Castelo Branco.

§  2º  -  O  imóvel  e  benfeitorias  descritos  no caput e  no  §  1º  destinam-se  ao

funcionamento da Escola Municipal Sebastião Tirino e do Banco de Alimentos.

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 mantida a destinação prevista no § 2º do art. 1º.

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

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de Sabará  não houver  procedido  ao registro

notarial do imóvel.

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

Planejamento  e  Gestão documento  que comprove a  efetivação  da destinação do

imóvel prevista no § 2º 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.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

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 COMPLEMENTAR Nº 48/2013

Altera  a  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  que  contém  o  Estatuto  dos

Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 204 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 204 - O oficial da ativa, ao completar trinta anos de serviço, quando de sua

transferência para a reserva,  será promovido ao posto  imediatamente superior  se

contar, pelo menos, um ano de efetivo serviço no posto e vinte anos de efetivo serviço

como militar do Estado, como policial civil do Estado ou em instituições congêneres

de outros estados da Federação, vedada, nesse último caso, a contagem de qualquer

tempo fictício não prevista nesta lei, desde que satisfeitos os requisitos estabelecidos

nos incisos I e IV do  caput do art.  186 e desde que não verificadas as situações

previstas no art. 203 desta lei.”.

Art. 2º - O inciso II do art. 220 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 220 - (...)

II - contem vinte anos de efetivo serviço como Militar do Estado, como policial civil

do Estado ou em instituições congêneres de outros estados da Federação, vedada a

contagem de qualquer tempo fictício não previsto nesta lei;”.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: O Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - Ememg -, ao

regulamentar a promoção trintenária por tempo de serviço, considera, para fins de
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cômputo de tempo de efetivo serviço, apenas aqueles que se perfazem na instituição

militar  e  os  acréscimos  legais  (férias  anuais  e  férias-prêmio  contadas  em  dobro,

previstas  nos  arts.  104  e  108  do  Ememg;  o  arredondamento  de  até  182  dias,

estabelecido no § 4º do art. 159 do Ememg; e o tempo averbado, previsto no § 9º do

art. 36, combinado com o art. 39, § 11º, da Constituição do Estado).

Em  contrapartida,  por  exemplo,  para  a  promoção  de  soldado  a  cabo,  pode-se

utilizar o tempo de efetivo serviço de qualquer das instituições para averbação em

outra,  ou  para  se  matricular  no  Curso  de  Formação  de  Oficiais  da  PMMG e do

CBMMH e no de capelão dessas corporações..

Trata-se,  portanto,  de  previsões  incompatíveis,  uma  vez  que,  para  a  promoção

trintenária, existe vedação de contagem de tempo em instituições diversas, o que não

se aplica a outros benefícios, como o mencionado acima.

A Polícia Civil do Estado reconhece o direito a aposentadoria com promoção para

ex-policiais militares, ex-bombeiros militares e ex-policiais de outros estados, quando

o tempo de efetivo serviço na Polícia Civil, somado ao tempo no órgão de origem,

atingir os 20 de efetivo serviço na segurança pública.

Vários  são  os  ex-militares  que  foram  para  a  Polícia  Civil  e  que  lá  tiveram

reconhecido para efeito de promoção o tempo de efetivo serviço no CBMMG ou na

PMMG.

Por  outro  lado,  inúmeros  são  os  ex-policiais  civis  que  foram  para  um  das

instituições militares de Minas Gerais, mas que não tiveram reconhecido seu tempo

de efetivo serviço para fins de promoção.

Ademais, o Projeto de Lei Complementar nº 23, de 2012, que dispõe sobre a Lei

Orgânica da Polícia Civil, estabelece o seguinte:

“Art. 72. O policial civil será aposentado voluntariamente:

(...)

§ 2º 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 do Estado de

Minas  Gerais,  bem  como  de  instituições  congêneres  de  outros  estados  da

Federação”.
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Nessa  esteira,  visando  à  edição  de  uma  legislação  compatível  e  coerente,

contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 49/2013

Altera  a  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  que  contém  o  Estatuto  dos

Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescenta-se, onde convier, a expressão:

“que exerçam atividades de risco”

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: O presente projeto de lei complementar visa inserir na Lei nº 5.301, de

1969  -  Estatuto  do  Pessoal  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  ,a

expressão  “que exerçam atividades de risco”,  tendo em vista  que o  servidor  que

exerce  a  atividade  de  polícia,  relativa  às  ações  de  segurança  pública,  para  a

preservação  da  ordem  pública  ou  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio

público, ou a exercida no controle prisional, carcerário ou penitenciário e na escolta

de preso, desenvolve, inquestionavelmente, função de risco contínuo.

Nesse sentido, a expressão sugerida coincide com a redação dada ao inciso II do §

4º do art.  40  da Constituição da República,  o qual  dispõe sobre a concessão de

aposentadoria especial a servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que exerçam atividades de risco.

Ademais, a previsão constitucional é de que lei complementar poderia estabelecer

exceções  no  que  se  refere  aos  requisitos  e  critérios  para  concessão  dessa

aposentadoria, à luz da Emenda Constitucional nº 47, de 5/7/2005, que incluiu no § 4º

do art. 40 da Constituição a permissão para se conceder, nos termos definidos em

leis  complementares, aposentadoria especial  ao servidor  que exercer atividade de

risco.
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Logo, é constitucional e legal a inserção pretendida, já que a Lei nº 5.301, de 1969,

foi  recepcionada  pelo  ordenamento  jurídico  como  lei  complementar,  mas  ainda

padece da previsão que ora se propõe.

Verifica-se, ainda, que a Lei nº 9.717, de 1998, que dispõe sobre regras gerais para

a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, prevê

em seu art. 5º:

"Art. 5º - (...)

Parágrafo único - Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos

do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal discipline

a matéria. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.043-20, de 28/7/2000)”

Por  estar  em consonância com a proposta do  programa do governo federal  de

despender  tratamento  previdenciário  equânime  a  todas  as  categorias  de

trabalhadores,  a  presente  proposta  de  lei  complementar  vem  suprir  uma  lacuna,

corrigindo grave distorção da administração pública, qual seja, a de não permitir, por

falta  de  previsão  expressa,  que  seus  trabalhadores,  expostos  a  toda  sorte  de

diversidade de condições laborativas, se aposentem mais cedo, como ocorre com os

demais trabalhadores brasileiros.

A prestação da segurança pública, dever do Estado e direito de todos, foi atribuída

aos órgãos enumerados no art. 144 da Constituição Federal, não existindo dúvida de

que as atividades desenvolvidas no exercício dos cargos das carreiras policiais, bem

como dos agentes penitenciários e sócioeducativos, são de risco.

Nessa esteira, visando a uma legislação compatível e coerente, é que contamos

com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.471/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Cooperativa  dos  Agricultores  Familiares  de

Uberlândia e Região, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Cooperativa  dos  Agricultores
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Familiares de Uberlândia e Região, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A  entidade  tem  como  objetivos  a  congregação  dos  agricultores

familiares  de  Uberlândia  e  da  região,  principalmente  os  da  agropecuária,  da

agroindústria  e  de  produtos  artesanais,  promovendo  a  ampla  defesa  de  seus

interesses econômicos, e a organização do processo produtivo.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pela  Cooperativa  dos  Agricultores

Familiares  de  Uberlândia  e  Região,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei de declaração de utilidade pública.

- 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 4.472/2013

Institui protocolo de atuação operacional para registro e tramitação de ocorrência

policial de infração penal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Em localidade que não disponha de delegacia de Polícia Civil, em regime

de plantão, nos dias úteis, no horário entre as dezoito horas e trinta minutos e as oito

horas e trinta minutos, bem como nos finais de semana e nos feriados,  a Polícia

Militar de Minas Gerais procederá ao atendimento das ocorrências policiais, conforme

a seguinte classificação e protocolo de atuação:

I - sem o autor do fato e sem material arrecadado;

II - sem o autor do fato e com material arrecadado;

III - com o autor do fato, com ou sem material arrecadado.

§ 1º -  Na hipótese do inciso I,  após o registro da ocorrência, a Polícia Militar  o

encaminhará à delegacia de Polícia Civil competente para apuração da infração penal

e o exercício da polícia judiciária.

§  2º  -  Na  hipótese  do  inciso  II,  a  Polícia  Militar  providenciará  o  imediato

encaminhamento do material arrecadado à delegacia de Polícia Civil competente.
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§ 3º -  Na hipótese do inciso III,  a Polícia Militar  e a Polícia Civil  observarão os

seguintes procedimentos:

I  -  o  policial  militar,  após  o  registro  da  ocorrência,  procederá  ao  seu

encaminhamento,  por  meio  eletrônico,  para  análise  do  Delegado  de  Polícia  de

plantão;

II - concluindo o Delegado de Polícia de plantão que o fato enseja auto de prisão

em  flagrante  delito,  deverá  o  suposto  autor,  as  testemunhas  e  a  vítima,  quando

existentes, serem encaminhados à delegacia de Polícia Civil de plantão;

III - concluindo o Delegado de Polícia de plantão que o fato enseja a lavratura de

termo circunstanciado de ocorrência, o suposto autor,  as testemunhas e a vítima,

quando  existentes,  poderão  ser  liberados  mediante  despacho  fundamentado  pelo

Delegado  de  Polícia  de  plantão,  caso  em  que  o  policial  militar  deverá  obter  de

imediato  a  assinatura  de  cientificação  dos  envolvidos  com  relação  ao  referido

despacho no próprio expediente a ser encaminhado para a delegacia de Polícia Civil

competente.

§ 4º - Deverão ser utilizados, além dos sistemas tecnológicos integrados, quaisquer

meios de comunicação que possibilitem o cumprimento dos protocolos de autuação

definidos por esta lei.

Art.  2º  -  As  instituições  do  Sistema de Defesa Social  terão  até  trinta  dias  para

operacionalizar o disposto nesta lei, mediante elaboração de diretrizes operacionais

conjuntas.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: Diante da necessidade de otimizar recursos, ampliar a capacidade de

resposta  do  policiamento  no  Estado  e  valorizar  a  política  de  integração entre  as

instituições do Sistema de Defesa Social, é mister que os atos de polícia ostensiva de

preservação  da  ordem  pública,  de  polícia  judiciária,  bem  como  do  Corpo  de

Bombeiros  Militar,  devam  ser  executados  de forma integrada e  cooperativa.  Para

tanto desenvolveu-se um conjunto de ferramentas de tecnologia e comunicação nos

últimos anos,  visando o aperfeiçoamento e agilização das políticas  de  segurança,
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principalmente pela significativa distância entre algumas localidades pertencentes a

comarcas e as respectivas sedes dos plantões da Polícia Civil no Estado.

A necessidade do deslocamento de viaturas da Polícia Militar para cidades em que

estejam  em  funcionamento  os  plantões  da  Polícia  Civil  deixa  suas  próprias

localidades desguarnecidas de efetivo e gera prejuízo à segurança.

Desse modo, defendemos a posição de que os órgãos do Sistema de Defesa Social

devem  estabelecer  protocolos  de  atuação  operacional  para  o  exercício  de  suas

funções constitucionais, respeitadas as disposições legais.

- 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 4.473/2013

Declara de utilidade pública a ONG Holística Kuthumi, com sede no Município de

Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Holística Kuthumi, com sede no

Município de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A ONG Holística Kuthumi, com sede no Município de Ouro Fino, é uma

associação  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  prazo

indeterminado.  Sua diretoria  é constituída de pessoas de reconhecida idoneidade,

que realizam atividades voluntárias.

A entidade tem por finalidade promover a expansão do conhecimento holístico por

meio  de  estudos,  palestras  e  atividades  educativas,  culturais  e  científicas,

contribuindo para o estímulo e o desenvolvimento do pleno exercício da cidadania em

prol  de  uma  melhor  qualidade  de  vida  para  a  população;  bem  como  promover

assistência social e beneficente nas áreas de saúde holística e terapias alternativas e

complementares, tais como reiki, florais e massagens.

Por  sua importância  e  por  atender  aos requisitos  previstos  na  Lei  nº12.972,  de

1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
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nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.474/2013

Restringe o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a face em

eventos multitudinários e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica restringido o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte

a face em eventos multitudinários ou aglomeração de pessoas significativa para fins

de segurança pública.

Art. 2º - A pessoa com a face oculta por qualquer meio é obrigada a se identificar

sempre que solicitado por policial em serviço ou por servidor público no exercício do

poder de polícia.

§ 1º - Havendo fundado receio de dano ao livre exercício do direito de reunião e

manifestação,  ao  caráter  pacífico  do  evento  ou  à  segurança  das  pessoas  e  do

patrimônio,  facilitado  pela  ocultação  da  face,  qualquer  dos  agentes  públicos

mencionados no  caput poderá ordenar a retirada da máscara, venda ou cobertura

que oculte a face.

§ 2º - Na hipótese do § 1º, a pessoa com a face oculta deverá, imediatamente,

retirar  a  máscara,  venda ou cobertura  congênere,  apresentar  identificação  civil  e,

sendo o caso, aguardar orientação quanto à forma de proceder no evento.

§ 3º - O agente público mencionado no caput, que esteja em trajes civis, deverá se

identificar para a pessoa abordada.

Art. 3º - A infração ao disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes sanções:

I - encaminhamento à identificação criminal, observado o disposto em lei federal;

II - multa no valor de 500 a 10.000 Ufemgs (quinhentas a dez mil Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais);

III - monitoramento permanente em outros eventos de natureza análoga.

§  1º  -  O  encaminhamento  à  identificação  criminal  ocorrerá  sempre  que

impossibilitada ou controversa a identificação civil e, ainda, nos casos previstos em lei
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federal.

§ 2º - O valor da multa referida no inciso II será mensurado consoante a gravidade

da infração e suas circunstâncias.

§ 3º - A aplicação das sanções previstas nos incisos II e III depende de processo

administrativo.

§ 4º - A sanção prevista no inciso III poderá ser aplicada cautelarmente, mediante

prévia justificação, sem prejuízo do regular processo administrativo.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Estamos  vivendo  um  momento  em  que  manifestações  sociais

legítimas acontecem diariamente nas ruas do País. A grande maioria tem propósito

pacífico  e  busca,  por  meio  dessas  manifestações,  a  implementação  de  direitos

sociais, como transporte eficiente e a preço justo, saúde, educação, etc. Entretanto,

infiltrados entre os verdadeiros manifestantes, encontram-se criminosos que, com os

rostos cobertos por máscaras ou qualquer outro objeto que assegure seu anonimato,

praticam atos violentos contra a polícia e patrimônios público e particular.

A Constituição da República assegura a liberdade de reunião e de manifestação

(art. 5º, incisos XVI e IV), mas veda o anonimato (art. 5º, IV, in fine). Adicionalmente, o

art. 144 da Carta Magna prescreve que “a segurança pública, dever do Estado, direito

e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da

incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

Assim,  o  projeto  em  questão  tem  o  propósito  de  coibir  tais  atos  de  violência

praticados  por  vândalos  que  se  escondem  atrás  de  máscaras  -  ou  outro  objeto

qualquer - e, desse modo, conferir densidade normativa aos mencionados preceitos

constitucionais.

São essas, portanto, as razões pelas quais conto com a colaboração dos nobres

pares para a aprovação deste projeto de lei.

Deste modo, é que contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da

presente proposição.

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.475/2013

Autoriza o Poder Executivo  a doar  ao Município de São Gonçalo do Sapucaí  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 São Gonçalo do

Sapucaí o imóvel constituído por uma área de 8.522,00m² (oito mil, quinhentos e vinte

e  dois  metros  quadrados),  situado na  Rua  Walter  Penha Nunes,  s/nº,  Distrito  de

Ribeiros, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo

do Sapucaí.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  mencionado  no  “caput”  deste  artigo  destina-se  à

implantação de conjunto habitacional para pessoas de baixa renda.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Dilzon Melo

Justificação: O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o imóvel constituído por uma área

de 8.522,00m² (oito mil e quinhentos e vinte e dois metros quadrados), situado na

Rua Walter Penha Nunes, s/nº, Distrito de Ribeiros, nesse Município.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1º da referida proposição, o imóvel

deverá  ser  destinado  à  construção de um conjunto  habitacional  para  pessoas  de

baixa renda, indicando assim o atendimento ao interesse público, que deve nortear o

negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o art. 2º prevê a

reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei Federal nº



571
____________________________________________________________________________

4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito  Federal,  em  especial  no  §  2º  de  seu  art.  105,  ao  estabelecer  que  a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser

realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.476/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Três  Pontas  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 Três Pontas o

imóvel constituído por uma área de 3.445,63m² (três mil, quatrocentos e quarenta e

cinco metros quadrados e sessenta e três centímetros quadrados), situado na Rua

Mariano Sacho, esquina com as Ruas Santana da Vargem e Dr. Sebastião de S.

Mesquita Walter, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Três

Pontas.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  mencionado  no  caput deste  artigo  destina-se  à

construção da Secretaria Municipal de Saúde e prédios públicos destinados à área de

saúde.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Dilzon Melo
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Justificação: O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Três Pontas o imóvel constituído por uma área de 3.445,63m²

(três  mil,  quatrocentos  e  quarenta  e  cinco  metros  quadrados  e  sessenta  e  três

centímetros  quadrados),  situado  na  Rua  Mariano  Sacho,  esquina  com  as  Ruas

Santana da Vargem e Dr. Sebastião de S. Mesquita Walter, nesse Município.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1º da referida proposição, o imóvel

deverá  ser  destinado  à  construção  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  prédios

públicos destinados à área de saúde, indicando assim o atendimento ao interesse

público, que deve nortear o negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o art. 2º prevê a

reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei Federal nº

4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito  Federal,  em  especial  no  §  2º  de  seu  art.  105,  ao  estabelecer  que  a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser

realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.477/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac -, com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac - , com sede no Município de Varginha.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -  Apac -,

com sede no Município de Varginha, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com

prazo de duração indeterminado, que  em por finalidade auxiliar as autoridades dos

Poderes  Judiciário  e  Executivo  em  todas  as  tarefas  ligadas  à  readaptação  dos

sentenciados  e  presidiários,  sendo  parceira  da  Justiça  na  execução  da  pena  e

exercendo suas atividades especialmente através da assistência e auxílio à família.

Para tanto,  promove atividades que favorecem a educação, a saúde, o bem-estar

físico  e  espiritual,  a  profissionalização,  a  reintegração  social,  as  pesquisas

psicossociais e a recreação.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.478/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Santa  Cruz,  com  sede  no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Santa Cruz, com

sede no Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Dilzon Melo

Justificação:  A  Associação  Esportiva  Santa  Cruz,  com  sede  no  Município  de

Varginha,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  com  prazo  de  duração

indeterminado, que tem por finalidade estimular e desenvolver atividades de cultura

física  e  prática  esportiva  amadora,  promover  e  divulgar  a  cultura  e  o  esporte  e

congregar  pessoas  capazes  de  fortalecer  os  laços  de  amizade,  compreensão  e



574
____________________________________________________________________________

companheirismo.

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.479/2013

Declara de utilidade pública o Grupo de Formação Cultural e Socialização - FoCuS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Grupo  de  Formação  Cultural  e

Socialização - FoCuS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Paulo Lamac

Justificação: Fundado em 2012, o Grupo de Formação Cultural  e Socialização -

FoCuS  -,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos, que atua no desenvolvimento de ações, projetos, programas e pesquisas

de prevenção à criminalidade e ao uso de drogas e entorpecentes em Belo Horizonte.

A entidade também atua na promoção da cultura,  na defesa e  conservação do

patrimônio  histórico  e  artístico  e  na  promoção  do  desenvolvimento  econômico  e

social.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para

a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.480/2013

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Estudos da Capoeira - Amec -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira de Estudos da

Capoeira - Amec -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Paulo Lamac

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

que declara  de utilidade pública  a  Associação Mineira  de  Estudos da  Capoeira  -

Amec.

Fundada no ano de 1991, a Associação Mineira de Estudos da Capoeira - Amec - é

uma  entidade  sem  fins  lucrativos  que  atua  no  desenvolvimento  do  ensino  e  no

aperfeiçoamento  das  técnicas  de  capoeiragem  em  Belo  Horizonte,  realizando

atividades que visam a promoção e a difusão de tais técnicas, realizando a edição de

obras literárias, científicas e artísticas de interesse para a capoeira.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio dos nobres 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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.481/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Referência  Casazul,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Centro de Referência Casazul, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Paulo Lamac

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

que declara de utilidade pública o Centro de Referência Casazul.

Fundado no ano de 2000, o Centro de Referência Casazul é uma entidade sem fins
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lucrativos que atua na promoção de atividades voltadas para assistência social em

Belo Horizonte, realizando atividades que visam promover a cultura, a educação e o

desenvolvimento econômico e social da comunidade, entre outras.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio 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 4.482/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  Habitacional  do

Aglomerado Santa Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e

Habitacional do Aglomerado Santa Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Paulo Lamac

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

que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  Habitacional  do

Aglomerado Santa Lúcia.

Fundada no ano de 2007, a Associação Comunitária e Habitacional do Aglomerado

Santa  Lúcia  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  finalidade  a

representação do Aglomerado Santa Lúcia perante órgãos públicos e privados, bem

como a busca pela melhoria da questão habitacional na região.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio 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 4.483/2013

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Desportiva PJD, com sede no
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Município de São José da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Desportiva PJD,

com sede no Município de São José da Lapa.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação Atlética Desportiva PJD, com sede no Município de São

José da Lapa,  é  sociedade civil,  sem fins  lucrativos,  que desenvolve  importantes

trabalhos visando o desenvolvimento e aprimoramento dos desportos e da educação

física em todas as suas modalidades, em particular o futebol.

A associação  está  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  20/3/2009,  e  sua

diretoria  é  constituída  por  pessoas  de reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem

atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares 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 4.484/2013

Dispõe  sobre  o  acesso  a  informação  na  forma  da  Lei  Nº  12.527,  de  18  de

Novembro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Os  órgãos  ou  entidades  públicas  estaduais  deverão  disponibilizar  na

internet  as  informações  referentes  a  celebração  de  convênio,  termo  de  parceria,

acordo, ajuste ou instrumento congênere para transferência voluntária de recursos a

pessoas físicas ou jurídicas.

Parágrafo  único  -  As  informações  a  que  se  refere  o  caput devem  permitir  a

identificação:

I - do beneficiário da transferência;

II - do objeto da transferência;
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III - da data da assinatura do instrumento de transferência;

IV - do valor inicial e datas de liberação dos recursos;

V  -  da  data  da  apresentação  da  prestação  de  contas  pelo  beneficiário  da

transferência.

Art.  2º  -  Os  órgãos  ou  entidades  concedentes  deverão  ainda  disponibilizar  na

internet:

I - a informação referente à aprovação ou rejeição da prestação de contas feita pelo

beneficiário;

II  -  os  meios  para  apresentação  de  denúncia  sobre  a  aplicação  irregular  dos

recursos transferidos.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação: Em 2009, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar nº 131,

que acrescenta os seguintes dispositivos a Lei Complementar nº 101, com o objetivo

de assegurar a transparência da gestão fiscal dos entes federados:

“Art. 48 - (...)

Parágrafo único - A transparência será assegurada também mediante:

(...)

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em

meios eletrônicos de acesso público;

(...)

Art. 48-A - Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os

entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a

informações referentes a:

I - quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer

da execução da despesa,  no momento de sua realização,  com a disponibilização

mínima  dos  dados  referentes  ao  número  do  correspondente  processo,  ao  bem

fornecido  ou  ao  serviço  prestado,  à  pessoa  física  ou  jurídica  beneficiária  do

pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;
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(...)

Art.  73-B  -  Ficam  estabelecidos  os  seguintes  prazos  para  o  cumprimento  das

determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-

A:

I - 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com

mais de 100.000 (cem mil) habitantes;

II  -  2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e

100.000 (cem mil) habitantes;

III  -  4  (quatro)  anos para os  Municípios  que tenham até 50.000 (cinquenta  mil)

habitantes."

Portanto,  o  Estado  de  Minas  Gerais  está  defasado,  em  mais  de  três  anos,  na

disponibilização,  em  tempo  real,  dos  dados  referentes  à  gestão  fiscal,  com

informações  pormenorizadas  sobre  a  execução  orçamentária  e  financeira,  o  que

inclui, naturalmente, as transferências voluntárias de recursos públicos para pessoas

físicas ou jurídicas.

Reafirmando o propósito de garantir amplo acesso às informações referentes às

administrações  públicas,  o  Congresso  Nacional  aprovou  a  Lei  Nº  12.527,  de

18/11/2011, conhecida como Lei da Transparência.

A ela se subordinam os órgãos públicos integrantes da administração direta dos

Poderes Executivo e Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e Ministério

Público  e  também  as  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos  que  recebam,  para

realização  de  ações  de  interesse  público,  recursos  públicos  diretamente  do

orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria,

convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Mesmo com todos esses instrumentos jurídicos garantidores da transparência na

gestão  pública,  o  governo  de  Minas  até  hoje  não  disponibiliza  as  informações

referentes as transferências voluntárias de recursos para as prefeituras e entidades

privadas, de forma a permitir que o cidadão possa acompanhar a aplicação desses

recursos no seu município.

É importante também a criação dos instrumentos de denúncia no caso de aplicação

irregular de recursos, incentivando o papel de fiscalização da população.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 22/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.485/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana os imóveis que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Nova Serrana os

seguintes imóveis, situados na Fazenda Canta Galo, nesse município, e registrados

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Serrana:

I - imóvel com área de 67.67.83ha (sessenta e sete hectares, sessenta e sete ares

e oitenta e três centiares), registrado sob o nº 24.571 do Livro nº 2;

II - imóvel rural com área de 108.29.60ha (cento e oito hectares, vinte e nove ares e

sessenta centiares), registrado sob o nº 24.572 do Livro nº 2.

Paragrafo único - Os imóveis a que se refere o  caput deste artigo destinam-se à

construção de um aterro sanitário que atenderá aos Municípios de Nova Serrana,

Pitangui, Conceição do Pará, Onça de Pitangui, Leandro Ferreira, Igaratinga e São

Gonçalo do Pará.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de dez anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiver sido dada a destinação prevista no paragrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação: Este projeto objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Nova Serrana os imóveis situados na Fazenda Canta Galo, nesse município, de

propriedade do Estado de Minas  Gerais,  um dos quais  com área de 67.67.83ha,

registrado  sob  o  nº  24.571  do  Livro  nº  2,  e  o  outro  com  área  de  108.29.60ha,

registrado sob o nº 24.572 do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis de Nova

Serrana.

A construção do aterro sanitário é uma ação consorciada dos Municípios de Nova
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Serrana, Pitangui, Conceição do Pará, Onça de Pitangui, Leandro Ferreira, Igaratinga

e São Gonçalo do Pará, que tem como objetivos melhorar a qualidade de vida da

população local  e preservar  o meio ambiente  ecologicamente equilibrado para  as

presentes e futuras gerações . A medida resolverá uma demanda social urgente, em

atendimento ao interesse público.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.486/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Artística,  Produção  de

Radiodifusão do Bairro Cidade Nova -  Acular  -  ,  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,  Artística,

Produção de Radiodifusão do Bairro Cidade Nova - Acular - , com sede no Município

de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação Cultural, Artística, Produção de Radiodifusão do Bairro

Cidade Nova - Acular - , com sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade

civil de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, que

tem por finalidade a promoção da cultura e a execução de serviços de radiodifusão no

Bairro Cidade Nova, com vistas a dar oportunidade à difusão de ideias, elementos de

cultura,  tradições  e  hábitos  sociais  dessa  comunidade.  Visa,  ainda,  oferecer

mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e

o convívio social; prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de

Defesa Civil, sempre que necessário; contribuir para o aperfeiçoamento profissional

nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas em conformidade com a legislação

profissional vigente; e permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de

expressão, da forma mais acessível possível.
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Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.487/2013

Ratifica  o  Convênio  nº  48/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 12 de junho de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 48/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 12 de junho de 2013, que 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.

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

Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.488/2013

- O Projeto de Resolução nº 4.488/2013 foi publicado na edição anterior.

REQUERIMENTOS

Nº 5.520/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na Delegacia de

Polícia de Araguari, pela investigação envolvendo traficantes de drogas sintéticas. (-

À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.521/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o Feirão de Imóveis,  Construção e Decoração de Araxá pela

realização  da  2ª  edição  do  evento,  de  23  a  25/8/2013,  nesse  município.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº  5.522/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  Centro  Integrado  de  Atendimento  ao  Adolescente  Autor  de  Ato

Infracional pedido de informações sobre o destino dos adolescentes envolvidos em

assalto a joalheria no Bairro Floresta.

Nº  5.523/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Delegacia  Regional  de  Nanuque  pedido  de  informações  sobre  a

ocorrência  de  flagrante  constante  no  Reds  nº  2013-018002181-001,  com

esclarecimentos  sobre  os  motivos  que  levaram  o  delegado  a  não  receber  a

ocorrência e encaminhar a viatura da polícia militar para a delegacia de Teófilo Otoni,

com o suspeito preso. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 5.524/2013, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Pará  de  Minas  pelos  154  anos  desse

município.

Nº 5.525/2013, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de João Pinheiro pelos 102 anos desse município.

Nº 5.526/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Lima Duarte pelo aniversário desse município.

Nº 5.527/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Carvalhos pelo aniversário desse município.

Nº 5.528/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Serrania pelo aniversário desse município.

Nº 5.529/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Campanha pelo aniversário desse município.

Nº 5.530/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pouso Alto pelo aniversário desse município. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.531/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  110ª

Companhia PM/12 BPM - Piumhi -,  pela apreensão de aproximadamente 36kg de

maconha às margens da MG-050, no Município de Piumhi. (- Semelhante proposição

foi apresentada anteriormente pelo Deputado Cabo Júlio. Anexe-se ao Requerimento

nº 5.457/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)
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Nº 5.532/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª

Companhia PM Tático Móvel/1 BPM, pela apreensão de aproximadamente 15kg de

pasta-base de cocaína e prisão do autor do crime de tráfico de drogas internacional

no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. (- Semelhante proposição foi apresentada

anteriormente pelo Deputado Cabo Júlio. Anexe-se ao Requerimento nº 5.511/2013,

nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 5.533/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  problemas  no  repasse  de

recursos  do  Programa  de  Educação  Profissional  à  Escola  Santa  Clara,  de

Vespasiano, e ao Centro de Formação Profissional de Nível Médio, de Passos. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº 5.534/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona,  integrantes da 8ª Cia. de

Missões Especiais da PMMG, pela participação em ocorrência, em Montes Claros,

que resultou na prisão de dois adultos e na apreensão de três adolescentes, além de

crack, maconha, armas e dinheiro; 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 5.535/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes do 41º Batalhão

de Polícia Militar, pela participação em ocorrência, no Bairro Flávio Marques Lisboa,

em Belo Horizonte, que resultou na recuperação de um carro furtado, na localização

de dois veículos clonados e na apreensão de maconha, cocaína, balança de precisão

e equipamentos para clonagem de veículos; 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 5.536/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes do 40º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  participação  em  ocorrência,  em  Ribeirão  das  Neves,  que

resultou  na  prisão de  uma pessoa e  na  apreensão de maconha e  crack;  e  seja
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encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.537/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes do 40º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  participação  em  ocorrência,  no  Aglomerado  Conjunto

Esperança, em Ribeirão das Neves, que resultou na prisão de duas pessoas e na

apreensão  de  celulares,  dinheiro  e  pasta  de  cocaína;  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 5.538/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes do 54º Batalhão

de Polícia Militar, pela participação em ocorrência, em Campina Verde, que resultou

na  prisão  de  uma  pessoa  e  na  apreensão  de  cocaína;  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 5.539/2013,  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 participação em ocorrência, na Vila Arquelau, em Uberaba, que

resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de um menor, além de maconha,

arma, munição e veículo; 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 5.540/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com a Juventude Nacional do PMDB pelo empenho na aprovação do

substitutivo do Senado ao Projeto de Lei  nº 4.529/2004, que institui  o Estatuto da

Juventude. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  5.541/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao juiz titular  da  12ª  Vara Criminal  Federal,  de  Belo  Horizonte,  as

notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de

providências  para  a  agilização  das  questões  relativas  à  desapropriação  e  à

reintegração de posse envolvendo a Fazenda Nova Alegria, em Felisburgo, levando
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em consideração o decreto federal de 2009 acerca do tema, bem como os preceitos

constitucionais da função social da propriedade e do direito à moradia.

Nº  5.542/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Advocacia-Geral do Estado as notas taquigráficas da 39ª Reunião

Extraordinária  dessa comissão e  pedido  de providências  para  que se dê  solução

definitiva,  levando  em  conta  os  preceitos  constitucionais  da  função  social  da

propriedade e do  direito  à moradia,  à  ação possessória  envolvendo os 567ha da

Fazenda Nova Alegria, em Felisburgo, considerados terra devoluta pelo Iter-MG.

Nº  5.543/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Tribunal  de  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que, levando-se em

conta  os  preceitos  constitucionais  da  função social  da  propriedade e  do  direito  à

moradia, seja agilizada a tramitação da ação possessória envolvendo os 567ha da

Fazenda Nova Alegria, em Felisburgo, considerados terra devoluta pelo Iter-MG.

Nº  5.544/2013,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Copasa-MG cópia do Parecer Técnico nº 2.488/2012, da Secretaria

de  Meio  Ambiente  de  Belo  Horizonte,  e  pedido  de  providências  com  relação  às

questões nele tratadas.

Nº 5.545/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para apuração da denúncia de

erosão de terrenos, soterramento de minas de água e lançamento de esgoto a céu

aberto que estariam sendo causados pelas atividades da Construtora Dharma Ltda.

em São João del-Rei.

Nº 5.546/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhada

à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  cópia  do  Parecer  Técnico  nº  2.488/2012,  da

Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte.

Nº 5.547/2013, da Comissão de Saúde,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com a Secretaria de Saúde pela brilhante atuação dessa pasta no

trabalho de profilaxia para tentar evitar a proliferação da dengue no próximo verão.

Nº  5.548/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Presidência  do  STF  as  notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião
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Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a  análise  das

denúncias nelas contidas e, em face delas, para o acompanhamento mais detalhado

e  ágil  da  Reclamação  nº  15.121,  relativa  aos  Embargos  de  Declaração  nº

1.0024.04.308998-6/008 e aos Embargos Infringentes nº 3089986-63.2004.8.13.0024,

integrantes  da  Ação  nº  9135820-07.1992.8.13.0024,  na  qual  figura  como parte  a

Empresa Oeste de Empreendimentos Gerais Ltda.

Nº  5.549/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência e à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça as

notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de

providências para a criação de uma comissão no âmbito desse conselho para apurar

as denúncias contidas nessas notas acerca de irregularidades relativas à Ação nº

9135820-07.1992.8.13.0024,  na  qual  figura  como  parte  a  Empresa  Oeste  de

Empreendimentos Gerais Ltda., particularmente no que diz respeito aos Embargos de

Declaração  nº  1.0024.04.308998-6/008  e  aos  Embargos  Infringentes  nº  3089986-

63.2004.8.13.0024.

Nº 5.550/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Seplag  e  à  Segov  pedido  de  providências  para  que  se  promova  a  isonomia  de

subsídios  nas  tabelas  de  vencimento  dos  ocupantes  dos  cargos  de  analista

educacional,  assistente técnico educacional  e assistente de educação lotados nas

superintendências regionais de ensino.

Nº 5.551/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  32º

Batalhão de Polícia Militar e na 2ª Companhia de Missões Especiais da PMMG, pela

participação em operação que culminou na prisão de três suspeitos de formação de

quadrilha envolvidos em troca de tiros com a PMMG em Uberlândia que provocou a

morte do médico Marcos Vinícius Galante Buissa.

Nº 5.552/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à  Sra.  Lorena Vaz de Melo,  delegada de polícia,  e aos

policiais civis que menciona, lotados nas delegacias de polícia de Nova Lima, Ouro

Preto,  Itabirito,  Mariana,  Pedro  Leopoldo,  Sabará  e  Vespasiano,  pela  captura  de

quadrilha especializada em furtos a residências nas regiões dos Bairros Belvedere,
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em Belo Horizonte, e Vila da Serra, em Nova Lima.

Nº 5.553/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª

Companhia  de  Polícia  Militar  Independente  e  na  7ª  Companhia  de  Polícia  Militar

Independente de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, pela operação que culminou

na prisão de dois homens envolvidos com tráfico de drogas em Itaúna.

Nº 5.554/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que participaram de operação que

culminou na apreensão dos adolescentes que assaltaram uma joalheria  no Bairro

Floresta, em Belo Horizonte, e na recuperação das joias roubadas.

Nº  5.555/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a melhoria

do aparelhamento do Destacamento da Polícia Militar no Município de Oratórios.

Nº  5.556/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a implantação de

um centro de atenção psicossocial álcool e drogas no Município de Januária.

Nº  5.557/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 39ª Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para a realização de uma

análise cautelosa das denúncias nelas contidas acerca de irregularidades na Ação nº

9135820-07.1992.8.13.0024,  na  qual  figura  como  parte  a  Empresa  Oeste  de

Empreendimentos Gerais Ltda., bem como para a adoção de medidas cabíveis.

Nº  5.558/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a

convocação dos excedentes do Curso de Formação de Sargentos de 2013.

- São também encaminhados à presidência requerimentos da deputada Liza Prado

(6),  da  deputada Maria Tereza Lara  e  do  deputado Adelmo Carneiro Leão e  dos

deputados  Anselmo José Domingos  e  outros,  Sargento  Rodrigues  e  outros,  Fred

Costa e outros e Fred Costa.

Proposições Não Recebidas

- A presidência, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno, deixa de
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receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do deputado Sargento Rodrigues em que solicita a distribuição do Projeto de Lei nº

4.301/2013 à Comissão de Administração Pública.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Cultura, de Esporte, de Turismo, do Trabalho, de Educação e de Meio Ambiente e dos

deputados Cabo Júlio e Adalclever Lopes e Sávio Souza Cruz (3).

Questões de Ordem

O deputado Durval Ângelo - Serei breve, não gastarei os 5 minutos porque sei que

há oradores inscritos. Só queria dar ciência ao Plenário de que ontem a Comissão de

Direitos  Humanos,  no pinga-fogo,  ouviu familiares  dos 15  jovens que tinham sido

presos na manifestação do dia 7 em Belo Horizonte. Esclareço que a Comissão de

Direitos  Humanos  não  entra  no  aspecto  ideológico  da  justeza  ou  não  dessas

reivindicações.  É evidente que entendemos que a lei  tem de ser cumprida e que

qualquer manifestação tem de ser pacífica, sem depredação de patrimônio. Isso é

condição fundamental da democracia. Alguns familiares reclamaram que seus filhos

foram torturados e  ficaram com a polícia um período de tempo maior,  até  serem

levados  à  delegacia.  Discutimos  isso  lá.  Ao  mesmo tempo,  advogados  da  OAB,

designados pela presidência da instituição, foram cerceados no seu direito de defesa.

O responsável na OAB pelos direitos humanos e o responsável pela Comissão de

Prerrogativas constataram isso. Os dois alegaram que houve esse cerceamento. E

uma advogada teria sido agredida pelo Ten. Salgado, da Polícia Militar. Há pouco falei

com o deputado Sargento Rodrigues que o fato de termos nesse episódio todo a

denúncia contra um tenente é muito pouco em relação à manifestação de massa, que

pode fugir do controle. Também discordamos da conduta de enquadrar o jovem. Em

tese,  a  manifestação  deles  era  contra  o  poder  constituído,  tanto  federal  quanto

estadual, por formação de quadrilha e bando. Parece que está prevalecendo o bom-

senso. Tínhamos assumido compromisso com os familiares de irmos visitá-lo amanhã

à tarde na cadeia. Mas parece-me que nove presidiários já foram soltos até agora, e

os outros serão soltos também. A Comissão de Direitos Humanos reafirma que a sua
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defesa da legalidade independe de qualquer coisa. Se houve excesso, deverá haver

punição. Por exemplo, houve denúncia contra um delegado de nome Hugo porque ele

teria forçado o enquadramento no crime de formação de quadrilha. Entendemos que

a justiça agora está se refazendo. Queremos manifestar  esse posicionamento. Se

todos os presos forem soltos, a comissão não fará visita aos jovens presos.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, segundo o art. 100, o Regimento Interno

estabelece atribuições a cada comissão, vinculando suas deliberações a matéria de

sua competência. O art. 102 enumera as matérias de competência de cada comissão

permanente,  observado  o  disposto  no  art.  100.  Esses  dispositivos  disciplinam  e

ordenam  o  funcionamento  harmônico  das  comissões.  Porém,  Presidente  Rômulo

Viegas, apesar da existência de deliberação da Mesa quanto a esse procedimento,

têm sido recorrente a apreciação de requerimentos e,  por  vezes,  a realização de

audiências públicas cuja matéria não guarda relação  com a competência daquela

comissão. Exemplificando a V. Exa e aos demais pares desta Casa: no dia 2 de julho

do corrente ano os deputados Leonardo Moreira, Carlos Mosconi e eu conseguimos

aprovar  na  Comissão  de  Saúde  requerimento  solicitando  audiência  pública  para

debater o programa Mais Médicos. No último dia 28, outro deputado foi à Comissão

de Saúde, conforme registro, solicitando fosse apreciado pela comissão requerimento

de sua autoria. Mesmo vendo que na comissão já havia requerimentos aprovados de

outros colegas seus, ele foi à Comissão de Direitos Humanos e conseguiu aprovar, na

nossa frente - o requerimento tinha sido aprovado dois meses antes -, a realização de

uma  audiência  pública  no  dia  de  hoje.  Reitero  à  Presidência  da  Casa  que  o

Regimento Interno tem, obrigatoriamente, de ser o nosso mestre, o nosso guia, o

nosso  orientador.  Todos  os  deputados  devem  trabalhar  de  forma  harmônica,

respeitando as iniciativas de cada parlamentar ou de cada grupo de parlamentares,

Sr. Presidente. Eu queria dizer que ao requerimento de três deputados aprovado no

dia 2 de julho, com audiência marcada para o dia 25, sobrepôs-se um requerimento

aprovado  na  semana  passada,  e  a  audiência  foi  feita  antes  daqueles  que  já

aguardavam a deliberação sobre o assunto. Solicito à direção desta Casa, mais uma

vez, que tome providências e reúna o Colégio de Líderes, para que os presidentes

das comissões possam determinar a pertinência de cada uma delas, de forma que
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não se coloquem os deputados em dificuldade nem sejam os autores das matérias

prejudicados.  Portanto,  embasado no Regimento  Interno,  solicito  esta  questão de

ordem  -  arts.  100  e  102  -  e  a  entrego  a  V.  Exa.,  aguardando a  deliberação da

presidência pela segunda vez.

O presidente - Assim será feito, deputado. Com a palavra, para questão de ordem,

o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Serei  breve,  presidente.  O  art.  165  trata  da

questão de ordem, principalmente daquela relacionada ao Texto Constitucional, no

nível estadual e regimental. O art. 144 da Constituição da República diz: “A segurança

pública,  dever  do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  é  exercida  para

preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio,

através dos seguintes órgãos: V - Polícias militares e corpos de bombeiros militares”.

Sr. Presidente, eu não poderia deixar de suscitar esta questão de ordem em relação

aos  fatos  ocorridos  nas  manifestações  do  dia  7  de  setembro,  especialmente  em

relação  à  atuação  brilhante  da  Polícia  Militar  na  proteção  da  comunidade  e  na

garantia e na preservação da ordem pública. Não há como estabelecer essa garantia

sem que a Polícia Militar atue. Infelizmente, a corporação sofreu ataques de um grupo

minoritário  de  baderneiros,  criminosos  e  vândalos  que  não  aceitam  a  ordem

constitucional legal, ou seja, não aceitam a convivência no Estado Democrático de

Direito.  Talvez  as  pessoas  que  estejam  nos  acompanhando  não  tenham

conhecimento dessa expressão. No Estado Democrático de Direito a lei deve imperar.

Portanto, um grupo de baderneiros, vândalos e criminosos atacaram e agrediram os

policiais militares, fizeram gestos obscenos, cuspiram neles, e os policiais tiveram

uma atuação brilhante. Nós, cidadãos que queremos viver em paz na sociedade, não

podemos admitir ataques desse tipo. A Polícia Militar está de parabéns, e deve assim

continuar  o  seu  trabalho,  ou  seja,  dando  resposta  efetiva.  Não  há  como  conter

baderneiros, bandidos e criminosos sem utilizar moderadamente a força. Foi isso o

que ocorreu no dia 7 de setembro. Sr. Presidente, aprovamos dois requerimentos na

Comissão de Segurança Pública na manhã de hoje. O primeiro deles parabeniza a

Polícia  Militar  por  ter  garantido  a  ordem  pública,  a  preservação  da  ordem  e  a

incolumidade das pessoas que estavam participando do desfile de 7 de setembro ou
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assistindo  a  ele.  O  segundo  requerimento  solicita  que  o  Poder  Judiciário  tenha

tranquilidade  e  especialmente  mantenha  presos  os  criminosos  e  bandidos  que

atacaram os policiais. Ficam registrados esses dois requerimentos de minha autoria,

acatados e aprovados pelos membros da Comissão de Segurança Pública; e esta

questão de ordem, que faz parte da interpretação do Texto Constitucional no que diz

respeito à manutenção da ordem pública.

O deputado Rogério Correia - Quero apenas complementar a questão de ordem do

deputado Duarte Bechir, que solicita tomada de providências por parte da Mesa em

relação  ao  procedimento  das  comissões.  Fica  a  critério  do  presidente  marcar  as

reuniões  das  comissões  mais  rapidamente  ou  não,  conforme  a  sua  vontade.  É

evidente que alguns assuntos são urgentes para nós. Ele citou o exemplo da saúde.

Por exemplo, fiz requerimento para discutir  a dengue na Comissão de Saúde. No

entanto,  a  reunião  aconteceu  quatro  meses  depois,  em  pleno  surto  da  doença.

Esperaram julho chegar, o general inverno, para ver se a dengue acabava. Então, a

reunião só foi  marcada quatro  meses  depois  porque não interessava à comissão

fazê-la  naquele  momento.  Portanto,  tenho  de  discutir  essa  questão  em  outra

comissão que dê guarida à minha urgência, caso a Comissão de Saúde não o queira

fazer.  Para se ter ideia, no dia 15 de maio deste ano apresentei requerimento na

Comissão de Educação para discutir a medida provisória da presidenta Dilma sobre

os royalties do petróleo e a influência da aprovação desse projeto, mas ele sequer foi

colocado  em  votação.  A medida  já  virou  lei  no  Congresso  Nacional,  e  eu  não

consegui aprovar o requerimento. Ora, como posso esperar que o presidente marque

uma reunião na hora em que ele queira, se eu tenho um assunto de urgência para ser

tratado? Posso fazer essa discussão em outra comissão. Felizmente, a Comissão de

Direitos Humanos me recebe muito bem, marca com pressa a reunião de acordo com

a necessidade do assunto. Então, apresentarei lá o meu requerimento. Tudo bem,

vamos discutir a questão de ordem dele, mas à luz dos acontecimentos como um

todo.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio Canavez* - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia e que nos ouve pelo rádio.

Deputado Rômulo Viegas, nosso presidente, 15 minutos serão suficientes para as

comunicações que tenho a fazer hoje.

Primeiramente  quero  falar  sobre  a  audiência  pública  de  hoje  na  Comissão  de

Direitos  Humanos,  presidida  pelo  deputado  Durval  Ângelo,  com  a  presença  dos

deputados Rogério Correia, Adelmo Carneiro Leão e a minha também. Debatemos o

programa do governo federal Mais Médicos, à luz dos acontecimentos que chocaram

o Brasil  em relação ao preconceito contra os  médicos que estão vindo de outros

países. Não é bem o caso de Minas Gerais, porque, dessa primeira leva de médicos

que estão vindo para Minas Gerais, mais de 90% são médicos brasileiros de outras

localidades de Minas ou do Brasil e menos de 10% são estrangeiros.

Recentemente  assistimos  ao  anúncio  do  programa  Mais  Médicos,  do  governo

federal,  que busca  garantir  o  acesso constitucional  de  todos  os  brasileiros  a  um

médico.  Foi  até  revoltante  ver  os  preconceitos,  que o Brasil  inteiro repudiou.  Por

exemplo,  aquele  incidente  terrível  que aconteceu no  Ceará  quando  um grupo de

médicos - entre eles alguns negros - estava vindo de Cuba e de outros países e foi

recepcionado com uma vaia, com gritos de “escravos”. Isso revelou um preconceito

cultural terrível que ainda perdura em nosso país.

Portanto, é com essa intenção que fizemos o debate hoje na Comissão de Direitos

Humanos. Aliás, tive oportunidade de falar sobre isso. É importante lembrar que o

preconceito deve ser combatido sempre, e a Comissão de Direitos Humanos está

fazendo o seu papel.  Acho que aí  não houve nenhuma sobreposição  ou  mesmo

retirada  da  prerrogativa  da  Comissão  de  Saúde.  Sou  dessa  comissão,  e  dia  23

também debateremos o programa. Quanto mais debatermos esse programa mais os

mineiros  irão  compreendê-lo,  já  que  a  TV Assembleia,  com seu  grande  alcance,

certamente lançará luz sobre esse programa tão importante, que tem o apoio dos

brasileiros. Acho que isso está mais do que claro, mais do que definido. O Brasil

compreendeu a importância dele.

Logo no início  das  polêmicas acerca  da vinda de médicos,  sobretudo cubanos,

ainda havia, além do preconceito que beirava a xenofobia, um preconceito ideológico.

É uma coisa que nos faz refletir e pensar: um minúsculo país como Cuba, uma ilha,
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consegue mandar  médicos para todo o Brasil,  para o mundo inteiro.  Claro que o

Brasil também manda brasileiros competentes para muitos lugares do mundo, mas

estamos precisando importar médicos neste momento.

Vi algumas comparações que gostaria de repetir aqui: enquanto a Cuba de Fidel

Castro exporta  médicos para o  mundo,  os  Estados Unidos do presidente  Obama

exportam  soldados  para  matar,  para  bombardear,  para  causar  sofrimento.  Agora

mesmo há toda a questão do Oriente Médio.  Os Estados Unidos estão querendo

mandar mais soldados, mais destruição e mais mortes para lá. E estamos recebendo

médicos. É estranho que um país tão pequeno quanto Cuba consiga mandar médicos

para o mundo inteiro, enquanto os poderosos Estados Unidos conseguem mandar

apenas soldados.

Aliás, quero fazer um comentário, deputado Rogério Correia, sobre a questão da

espionagem  da  Petrobras.  Fiquei  pensando  num  dia  desses,  quando  ouvi  um

comentário falando dos Estados Unidos, que considera o mundo o seu quintal, que,

há pouco tempo, a Petrobras escapou por pouco de ser vendida. Claro que era para

capital estrangeiro, claro que para capital multinacional, muito provavelmente capital

americano. Hoje os americanos, para tentar entender e moldar a política na América

Latina, precisam colocar espiões, espionar a nossa Petrobras. No passado a empresa

correu um risco terrível de ser vendida a preço de banana, como aconteceu com a

Vale do Rio Doce e a Usiminas -  o Banco do Brasil  correu esse risco também. A

Petrobras hoje é alvo de espionagem porque ela está forte, poderosa e sem dúvida é

uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, e os americanos têm interesse

real na questão.

Concluo essa parte do meu pronunciamento sobre a questão do programa Mais

Médicos  dizendo que  os  médicos  estrangeiros  são  bem-vindos  até  conseguirmos

garantir que os brasileiros tenham acesso a médicos, tenham acesso pelo menos a

uma  mesa,  uma  cadeira  e  um  médico  para  atendê-los,  tenham  direito  de  ser

atendidos como muitos  brasileiros são. Mas muitos  ainda não são atendidos;  700

municípios  brasileiros  não  têm  um  médico  sequer.  Foi  aberta  a  possibilidade  de

médicos brasileiros se inscreverem no programa, mas eles não o fizeram. Todos têm

o  direito  de  não  se  inscrever,  e,  já  que  eles  não  o  fizeram,  o  governo  precisa
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governar. A presidenta Dilma tomou a decisão necessária: garantir que haja médicos

para o povo brasileiro. E o povo apoia. Tanto é que saiu uma pesquisa hoje da CNT,

deputado Rogério Correia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que mostra bem que a

presidenta Dilma está certa, que está no caminho correto. Também a pesquisa CNT

aponta uma recuperação da aprovação do governo da presidenta Dilma, do PT, muito

importante.  Se  houvesse  eleições  hoje,  segundo  a  pesquisa  feita  pela  CNT,  a

presidenta Dilma talvez vencesse no primeiro turno. Significa que ela está atenta aos

anseios das ruas, antenada. Ora, a Frente Nacional de Prefeitos pediu médicos em

janeiro, em Brasília. A presidenta está atendendo essa demanda. Isso não é inédito

no Brasil e já aconteceu em outras épocas.

Tenho de fazer um comunicado, mas, antes, concedo aparte ao deputado Rogério

Correia. Gostaria de dizer que eu e o deputado Rogério Correia iremos à Cemig, à

manifestação dos trabalhadores que foram demitidos da Cemig Serviços. Isso, sim, é

notícia triste.  Eles estão protestando, alguns estão até acorrentados. Estaremos lá

daqui a pouco.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Assim que terminar a reunião, irei com

V. Exa. à Cemig. A MGS também está demitindo. Outro dia fizemos uma audiência

pública e ficamos sabendo que ela demitiu 300 empregados no mês.

Quando falamos que Aécio quebrou Minas, alguns acham um exagero, mas não é.

A situação do Estado está caótica: demissões na Cemig S e na MGS. O Brasil está

gerando empregos, e Minas está demitindo. A situação em Minas é o contrário.

Deputado  Pompílio,  quero  parabenizá-lo  pela  abordagem  do  programa  Mais

Médicos. V. Exa. lembrou muito bem o período de privatização da Vale do Rio Doce.

Hoje o jornal Hoje em Dia divulgou uma denúncia que fiz há muito tempo, sobre a

Cfem,  que  retirou  dinheiro  da  arrecadação  do  minério  em  vez  de  aplicá-lo  nos

municípios  prejudicados  pela  mineração  ou  na  educação.  Ou  seja,  os  recursos

estavam pagando a PPP do Mineirão. Lembram que fiz essa denúncia? Foram mais

ou menos R$40.000.000,00 para a PPP do Mineirão, para a Minas Arena. O dinheiro

sai da Cfem e vai direto para a Minas Arena, no acordo feito pelo governo do Estado.

O Mineirão foi doado. O Aécio doou o Mineirão ao grupo Minas Arena.

O que acontece agora? Outro dia ouvimos a notícia, no programa de João Vítor
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Xavier na Rádio Itatiaia, de que o Atlético, quando jogou a final da Libertadores, foi

isentado das taxas do Minas Arena. Então, o Cruzeiro entrou com o mesmo pedido.

E, se houve isenção para um, tem de haver para outro. Essa brincadeira já deve ter

ultrapassado R$40.000.000,00. Quero saber quem está pagando essa conta: a Minas

Arena ou o governo do Estado, que isentou o Atlético? São mais R$40.000.000,00.

Quem está pagando por essa privatização, essa doação do Mineirão?

Venho  fazer  esta  denúncia  porque  tenho  a  impressão  de  que  a  Secretaria

Extraordinária da Copa do Mundo fez outra bobagem jogando nas costas do povo

mineiro o pagamento à Minas Arena, no meu entendimento, irregular, do Mineirão.

O deputado Pompílio Canavez* - Obrigado, Deputado Rogério Correia. A respeito

da privatização da Vale do Rio Doce, na quinta-feira presidi uma audiência pública na

cidade de Ipatinga, sobre a Bacia do Rio Piracicaba e os afluentes do Rio Doce. A

situação  está  completamente  caótica.  A Vale  do  Rio  Doce  é  uma das  principais

empresas da região e é responsável pela baixíssima qualidade da água nas Bacias

do Rio Piracicaba e do Rio Doce. Ouvimos Luciane Teixeira, do Fórum Mineiro de

Comitês  de  Bacias;  Iusufith  Chafit  Felipe,  presidente  do  Comitê  de  Bacia  do  Rio

Piracicaba; Saulo Manoel, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da

Câmara  de  Ipatinga;  e  diversos  cidadãos  sobre  as  angústias  da  região.  Em

Governador Valadares há carros de som pedindo à população que economize água

porque, com a estiagem, a quantidade de água diminuiu muito, mas a quantidade de

esgoto e de efluentes tóxicos continua grande. Como no ano passado, há surgimento

de cianobactérias, algas prejudiciais à saúde. A região e o Rio Doce já foram os mais

belos do mundo. O Rio Piracicaba e todos os rios da região estão pedindo socorro.

Temos,  aliás,  um  vídeo  feito  pela  competente  TV  Assembleia,  que  esteve  lá

conosco fazendo a cobertura do evento, mostrando os rios da região e falando dessa

situação.  Aliás,  o  vídeo pode ser  acessado no  site da  TV.  A nossa audiência  foi

realizada na quinta-feira. O jornal Valor Econômico, de São Paulo, trouxe na quarta-

feira uma matéria de meia página falando da situação calamitosa da Bacia do Rio

Doce.  A própria  Cemig,  que  tem  uma usina  ali,  já  a  está  desativando,  não  está

gerando energia porque a água não é suficiente para isso. Não há mais condições de

continuar assim a situação das bacias que compõem a grande Bacia do Rio Doce. A
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Vale do Rio Doce tem um projeto de criação de um mineroduto que leve para o Porto

de Açu, no Rio de Janeiro, minério diluído em água. Fizemos há pouco uma audiência

sobre esse mineroduto. A Vale está tendo de adiar seus projetos porque não há água

em quantidade suficiente. A qualidade nem se fala. Em Ipatinga e em toda a região, a

situação é lamentável. Estamos fazendo audiências públicas em todo o Estado para

conhecer a realidade das bacias e das águas de Minas Gerais. É lamentável.

Estivemos em Lavras na sexta-feira, numa reunião do Fórum Mineiro de Comitês de

Bacias, e o relato de todos os presidentes é que os comitês não têm condições de

trabalho e que a qualidade no Estado é cada vez mais precária. Eram esses os meus

posicionamentos, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - Deputado Durval Ângelo, vou pedir apenas 3 minutos a V.

Exa. antes de sair para a Cemig.

Já relatei a V. Exa., como presidente da Comissão de Direitos Humanos, um fato

muito triste por  que passei  estes dias.  Minha filha,  que era estudante do Colégio

Tiradentes, sofreu assédio moral dentro da própria escola. Não sei se algum desafeto,

Deputado Durval, por não ter coragem de atentar contra mim, atentou contra minha

filha. Ela é uma menina de 16 anos e aluna da instituição.

O  Colégio  Tiradentes  mudou  o  uniforme.  Minha  filha,  com  febre  alta,  com  a

garganta inflamada, deslocou-se até o colégio. Ela estudava pela manhã e às 6 horas

pegava a van. Como o colégio não tinha o uniforme disponibilizado para vender, por

ter sido mudado, minha filha colocou uma blusa de frio na mesma cor do uniforme.

Foi abordada dentro da escola, literalmente aos gritos, por uma vice-diretora,  que

mandou que ela tirasse a blusa. Minha filha disse à diretora que não havia uniforme

para vender. Como mudou o uniforme, a Citerol, que é a loja própria que o vende, não

tinha naquele momento. Ela disse que eu havia tentado comprar, mas não havia na

loja. A vice-diretora, aos gritos também, disse que não era problema dela, mas da

Diretoria de Ensino da Polícia Militar. Então, minha filha retirou a blusa e foi para a

sala de aula.

Depois que a aula terminou, ela saiu da escola para pegar a van e, do lado de fora
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da escola, foi abordada novamente pela diretora aos gritos, dizendo - não sei de onde

tirou essa norma - que a menos de 100m da escola não poderia colocar a blusa de

frio. Mesmo estando com febre e com a garganta inflamada, ela não permitiria. Minha

filha foi para casa abalada e não me contou nada. Recebi, então, vários telefonemas

de pais  e mães de alunos me contando o fato.  Quando liguei  para milha filha,  a

primeira pergunta que ela me fez, chorando, era sobre quem havia me contado.

Diante dessa abordagem aos gritos, no meio da rua e dentro da escola, minha filha

não quis mais voltar ao colégio. Tive de tirá-la no meio do semestre e matriculá-la em

outra  escola.  Está  passando  por  tratamento  psicológico.  Abordar  uma  jovem

adolescente de 16 aos gritos, na porta e dentro da escola, traz abalo psicológico.

Fiz  denúncia  ao  comando  da  Polícia  Militar  e  à  diretoria  de  ensino.  Para  meu

grande espanto, recebi ofício dizendo que a diretora foi advertida. Acho pouco para o

fato.

Tenho procurado ser parceiro da Polícia Militar, mas quero mandar um recado aqui

da tribuna desta Casa. Se os que não gostam de mim não têm coragem de lutar

contra  mim,  não  toquem  em  meus  filhos.  Se  tocarem  neles,  “o  buraco  é  mais

embaixo”, a coisa é outra. Deputado Durval, mexer com nossa família é um absurdo.

Veja  que  minha  filha  teve  de  mudar  de  escola  e  ir  para  outra.  A  diretora  foi

simplesmente  advertida.  Não  tenho  nem  palavras  para  continuar.  Vou  pular  este

assunto para não permitir que a tribuna me influencie a dizer coisas que não devo.

Então, Sr. Presidente, vou pular este assunto, e estou tomando providências quanto

a isso.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Não falo como presidente da Comissão de

Direitos Humanos, mas como educador. O ambiente escolar tem de ser um ambiente

de diálogo. Paulo Freire nos ensinou que a educação só acontece na horizontalidade,

no  diálogo.  A educação  tem  de  ser  sempre  dialógica,  tem  de  acontecer  em  um

ambiente amoroso, de confiança, e não dessa forma. É lamentável o que aconteceu.

O deputado Cabo Júlio* - V. Exa. foi professor de colégio e sabe que não existe

essa norma.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Sou professor há 38 anos; e do Estado,

há 33. Comecei dando aula no Colégio Tiradentes, em Juiz de Fora. Na época que
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trabalhei lá - e o diretor era o padre e capitão Wilson Ghetti  -, em plena ditadura

militar, não tínhamos um ambiente desses.

Quero prestar solidariedade a V. Exa., pois tudo o que acontece com os nossos

filhos  é  como  se  acontecesse  conosco.  Caso  precise,  a  Comissão  de  Direitos

Humanos estará à disposição. E, se for o caso, faremos uma audiência pública para

discutir o que aconteceu na porta da escola. Não podemos ser coniventes com uma

atitude dessas. Tem de haver punição a uma diretora que age dessa forma, pois ela

não tem poder fora da escola. E é bom que se diga que sua filha estava com febre,

passando mal, e a blusa era uma forma de protegê-la. É um absurdo o que aconteceu

no Colégio Tiradentes de Betim. Essa situação é um absurdo.

O deputado Cabo Júlio* - Obrigado, presidente. Diante da minha discordância com

essa punição branda - a diretora que está em um cargo comissionado -, o chefe do

Estado-Maior, Cel. Brito, avocou essa decisão, e irei aguardar a decisão do comando

para tomar as minhas providências.

Nesse final  de  semana estive  visitando o  Norte  de  Minas  e  fui  à  Penitenciária

Francisco  Sá.  Primeiramente  vou  elogiar  a  penitenciária,  que  é  de  segurança

máxima, onde há 311 vagas e 311 presos. Achei isso muito bacana. Mas chamou-me

a atenção o fato de, no dia 29 de abril, ter havido uma tentativa de resgate de presos.

Um preso simulou que estava passando mal, foi levado ao hospital, e lá houve uma

tentativa de resgate, com bandidos armados de fuzil AK-47 e escopetas que atiraram

contra os agentes de segurança prisional. E o agente João Alcides Freitas - até o

visitei - levou um tiro de calibre 12, a queima-roupa. Quando ele chegou ao hospital,

queriam amputar o seu braço e posteriormente concluíram que iriam tratá-lo.

Presidente, há quase cinco meses ele está usando uma espécie de tala que, se for

solta, o braço se solta também. Relatei esse caso à Secretaria de Defesa Social, na

pessoa do secretário Rômulo Ferraz, que é uma pessoa altamente competente, com

quem estarei  amanhã.  Vou relatar  o que está acontecendo com esse servidor  de

carreira da Seds, depois de quase cinco meses baleado, entre a vida e a morte, que

quase  perdeu  o  braço  e  não  recebeu  nenhuma visita.  Presidente,  para  piorar,  a

psicóloga - pois houve o trauma de levar um tiro de calibre 12 a queima-roupa - que

faz o  seu  atendimento  o  faz  por  telefone.  Uma vez  por  mês  liga  para  ele  para



600
____________________________________________________________________________

perguntar como está. Ele diz que está sentindo dor  e que não tem medicação.  E

sabem o que a psicóloga diz a ele? “Procure um posto de saúde e busque remédio.”

É um absurdo um servidor que está servindo ao seu estado, à segurança pública ser

baleado e receber esse tipo de tratamento. O servidor se chama João Alcides Freitas.

Estive  com  o  Alexandre  Guerreiro,  presidente  da  Associação  dos  Guardas.

Visitamos a cadeia e o servidor em sua casa. Ele está abandonado, jogado e sem

nenhuma  assistência  da  Seds.  Repito,  amanhã  levarei  esse  caso  ao  secretário

Rômulo, pois tenho certeza de que ele tomará providências.

Por  fim,  presidente,  quero  falar  rapidamente  sobre  as  manifestações  que

aconteceram. Sabemos que manifestações são legítimas e necessárias para mudar

este  país,  mas  temos  que  fazer  uma distinção.  Como disse  o  jornalista  Eduardo

Costa, hoje pela manhã, no Conversa de Redação, policiais têm sido aviltados, não

por manifestantes, mas por baderneiros e bandidos. Eles foram xingados, cuspidos,

agredidos e atingidos por copos de urina e pedras. O pior é que aqueles que querem

transparência e lutam pelo voto aberto nas assembleias  legislativas, nas câmaras

municipais  e  no  Congresso  Nacional  se  escondem  atrás  de  máscaras.  É  uma

incoerência! As pessoas podem e devem se manifestar; o que não podem, deputado

Rogério Correia, é quebrar lojas e sinais de trânsito ou agredir um policial que está

cumprindo sua obrigação, mas que tem o seu coração na manifestação. Então, temos

de saber diferenciar a pessoa que se manifesta por um país melhor de um bandido.

Quem quebra coisas, como bancos e sinais de trânsito, e quem agride policiais é

bandido.

Tenho muitas restrições a algumas posições da Cel. Cláudia e mais ainda do Cel.

Carvalho,  mas  tenho  de  dar  os  parabéns  a  eles,  porque,  do  ponto  de  vista

profissional,  foram impecáveis.  Imagine  o  que é  estar  fardado,  deputado Rogério

Correia, e ser atingido na cara por um balão que uma pessoa encheu de tinta. Tem de

ter muito sangue frio para aguentar isso. Imagine o que é um manifestante pegar um

copinho cheio de urina, de xixi, e jogar na farda do policial. E dizem que esse é um

preso político... Então, manifestar-se é importante e necessário, mas é preciso haver

limite. Se a polícia passa do limite, mandam os policias para a Corregedoria, mas

nada se faz com o manifestante que passa do limite. Na manifestação que se fez
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durante o último jogo do Brasil,  foi  apreendido um cabo de escopeta calibre 12 -

tiraram aquilo  não sei  de onde e jogaram na cabeça de um policial.  Nas últimas

manifestações, alguns policiais tiveram suas clavículas quebradas, mas ninguém fala

nada, porque acham que isso é nossa obrigação. Um policial foi arrancado do cavalo

e quebrou os dois braços na queda, mas ninguém fala nada. Outro policial  tomou

uma pedrada que perfurou o capacete, mas ninguém fala nada.

Então, temos de pensar no seguinte: a quem interessa uma polícia fragilizada? A

quem interessa o Estado fragilizado? Uma comunidade de Belo Horizonte levantou

um movimento para tirar  a polícia dali:  “Fora,  polícia!  Não queremos a polícia na

nossa comunidade!”.  Depois,  o serviço de inteligência descobriu que quem estava

motivando  o  movimento  eram  os  traficantes,  porque  queriam  a  polícia  fora  da

comunidade para que pudessem continuar vendendo drogas. É isso.

Concedo aparte  ao  deputado Rogério  Correia,  por  quem  tenho grande carinho,

respeito e admiração.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Obrigado,  deputado  Cabo  Júlio.

Também gostaria de externar o meu ponto de vista. Sei que às vezes é difícil separar

o  joio  do  trigo,  mas  precisamos  abordar  um  outro  aspecto.  Há  pouco  tempo,  a

imprensa brasileira,  por  interesses políticos  e ideológicos -  e não é  segredo para

ninguém que a maioria da nossa imprensa adora os tucanos e a direita brasileira -,

decretou  que  o  movimento  era  uma  beleza.  Quando  estavam  nas  ruas  jovens

brancos, de olhos azuis, aqueles que chamamos de “coxinhas”, eles foram muito bem

tratados  pela  imprensa:  “Que  maravilha!  O  gigante  acordou!  Venham  e  se

manifestem!”.  Fizeram  um  verdadeiro  alvoroço  em  torno  daquilo  e  tentaram

enquadrar  neles  bandeiras  da  direita,  de  partidos  políticos  conservadores.

Enalteceram o movimento; disseram que era contra a Dilma, etc. V. Exa. acompanhou

tudo isso.

Agora  a  imprensa faz um movimento  inverso.  Evidentemente,  não estou  dando

razão alguma a quem praticou atos do tipo que V. Exa. relatou, mas não é justo que a

imprensa faça agora o movimento contrário: os que se manifestam hoje são vândalos

e  bandidos.  Agora,  de  16  presos,  11  são  negros...  Estes,  agora,  passam  a  ser,

também generalizadamente, chamados de vândalos, porque a plataforma já não é a
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que interessa às elites do Brasil.

É evidente que concordo com V. Exa. : quem pratica atos como os que V. Exa.

enumerou  não  pode  ser  tratado  como os  outros  manifestantes.  Mas  a  imprensa

começa a generalizar para criminalizar o movimento social. Então, embora às vezes

seja difícil separar uma coisa da outra, é necessário que o façamos, até para que não

se comece um movimento à direita para criminalizar os que vão para as ruas. Aliás,

muitos  agora  julgaram  no  intuito  de  fazer  com  que  as  manifestações  se

transformassem  em  manifestações  anti-Dilma.  Não  conseguiram  e  passam  a

criminalizar o movimento.

Essas  são  as  observações  que  gostaria  de  fazer  do  ponto  de  vista  político-

ideológico.

O deputado Cabo Júlio* - Gostaria de dizer que a PMMG não está nem à esquerda

nem à direita, ela está onde deveria estar, cumprindo seu papel constitucional. Seja o

comandante em chefe, o governador de Estado, de extrema-direita ou de extrema-

esquerda, estaremos ali cumprindo o nosso papel. Então, eu não poderia deixar de

parabenizar os policiais que ficaram na rua desde às 3 horas, trabalhando para que

as pessoas pudessem manifestar-se. E se se manifestam, é bom, até porque nós já

fizemos isso, mas exceder os limites, ninguém deve. Todos têm de saber o seu limite.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Agradeço a V. Exa. a generosidade do

aparte. A PMMG tem uma das missões mais difíceis do mundo, como toda polícia. O

cidadão que vai trabalhar na polícia sai de casa pela manhã, e o filho dele não sabe

se ele vai voltar à noite. Não dá para tomarmos uma postura demagógica de proteger

quem vai para a rua oferecer-se para bater em policial. É achar que policial tem de

apanhar calado. Isso é uma covardia com a PMMG. Isso é uma falta de respeito com

o  cara que  vai  para  uma academia,  se  prepara,  que  passa  a  vida  e  o  dia  nos

defendendo, defendendo nossa vida, defendendo nosso patrimônio.

Ouvi uma matéria ontem, deputado Cabo Júlio, no programa do Eduardo Costa, na

Itatiaia, estarrecedora, de um jovem que fez o seguinte: “Estou aqui. Vem para a mão

comigo. Vamos  sair no braço. Eu não tenho medo de bala, eu não tenho medo de

morrer”. Fez isso na frente de um pelotão, de um batalhão. E achar que policial tem

de aguentar esse tipo de coisa, ser achincalhado?
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Olhem, no momento em que as pessoas perderem o respeito pela Polícia Militar, o

caos estará  institucionalizado  em  nosso  país.  A PMMG conta  com toda a  minha

solidariedade e meu respeito. Claro que não para abusos, assim como abusos não

podem ser tolerados, de políticos, de médicos, de advogados, de jornalistas. Ninguém

que  abuse,  que  exceda  seu  limite,  em  qualquer  área  que  seja,  merece  nosso

respeito. Agora, transformar bandido e baderneiro em herói e transformar policial que

está na rua protegendo a população em bandido, isso nós não podemos aceitar.

O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, conceda-me 30 segundos para concluir

meu pronunciamento. Gostaria de dizer que os que lutam pela democracia são muito

bem-vindos, mas achar que um cidadão que invade uma câmara municipal, que fica

lá dentro fumando maconha, estuprando mulheres, como foi dito pela imprensa, é um

herói!?  Aí,  nós  temos  de  inverter  e  tentar  descobrir  qual  é  a  polícia  que  nós

queremos.

Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, a deputada Luzia Ferreira.

A deputada Luzia Ferreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, todos

os que nos acompanham pela TV Assembleia, quero dizer que temos nesta Casa, em

suas diversas comissões e atuações, deputados trabalhando incansavelmente para

garantir  melhores  condições  de  vida  aos  mineiros,  para  que  tenhamos  um  meio

ambiente equilibrado, conforme reza a nossa Constituição.

Quero dizer que hoje, na Comissão de Meio Ambiente, aprovamos um requerimento

meu e do deputado Fabiano Tolentino, sobre graves episódios envolvendo a questão

ambiental, com claro prejuízo à saúde da população de Divinópolis, provocados pela

Cosifer  Siderurgia,  situada  no  Bairro  Manoel  Valinhos,  na  Avenida  Governador

Magalhães Pinto, numa área hoje toda urbanizada, com moradores no entorno.

A siderúrgica  estava  desativada  há  aproximadamente  dois  anos,  e  a  primeira

suspeita  nossa,  dos  moradores  e  até  dos  órgãos  ambientais  que  notificaram  e

paralisaram as atividades  da Cosifer,  é  que ela  voltou  a  funcionar  sem a devida

manutenção dos equipamentos e, pior ainda, sem ter o licenciamento ambiental de

forma  correta,  como  prevê  a  nossa  legislação.  O  material  que  apresentamos  é
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composto por abaixo-assinado dos moradores e amplo diagnóstico que está sendo

feito de casa em casa, para que cada família relate os prejuízos que está sofrendo.

Estive  presente  nesse  bairro  recentemente  e  ouvi  depoimentos  dramáticos  dos

moradores: aumento dos casos de asma, bronquite, doenças pulmonares - portanto,

aumento do gasto com medicamentos -, doenças que têm levado pais de família a

perder  o  emprego  por  reiteradas  ausências  do  trabalho;  denúncias  de  poluição

ambiental e sonora que, durante a noite, impede os moradores de ter tranquilidade

para dormir  e descansar  e,  durante o dia,  os  faz conviver  com o pó e a fuligem

constantemente; aumento das contas de água porque têm de lavar as casas e os

terreiros -  todos apresentaram documentos que comprovam aumento do gasto do

orçamento  familiar  em  decorrência  dessa  poluição.  Também  Empresas  que

trabalhavam  com  confecção  tiveram  de  mudar  do  bairro,  dada  a  dificuldade  de

conciliar a sua atividade econômica com a poluição existente lá.

Quero chamar a atenção para o fato de que faremos uma audiência pública nesta

Casa brevemente. Solicitei ao deputado Célio Moreira, presidente da comissão, que a

marcasse já para a próxima semana, porque precisamos, com a máxima urgência,

cobrar  dos  órgãos  ambientais,  especialmente  da  Feam  -  pois  esse  tipo  de

empreendimento  exige  licenciamento  e  fiscalização  do  governo  do  Estado  -  uma

atenção toda especial no sentido de interditar o funcionamento da Cosifer, até que ela

e os órgãos ambientais comprovem, por perícias e medições, que estão cumprindo

todas as condicionantes e todos os requisitos preconizados em lei para não trazer

prejuízo à população.

O poder público tem muitas demandas, sempre maiores que a própria capacidade

de acompanhar e fiscalizar,  mas acho que tem de haver  um critério  básico.  Com

aquele  empreendimento  que  está  causando  impacto  negativo,  principalmente  na

saúde da população,  não se pode ter  boa  vontade e  delongar  os  prazos  para  o

licenciamento  e  o  cumprimento  de  medidas  que  garantam  o  funcionamento  da

atividade econômica dentro das normas ambientais  corretas. Quando há um claro

prejuízo,  como  verificamos  aqui,  é  impossível  pensar  em  dar  prazo  para  que  a

empresa cumpra medidas de proteção e de diminuição do impacto ou mesmo se

adeque à legislação em vigor. Acho que tem de ser o contrário: os órgãos ambientais
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têm de interditar a empresa, de forma que ela só volte a funcionar quando cumprir

todas as normas ambientais.

Então fica aqui  o  meu apelo.  Esse é  o  assunto  de  uma audiência  pública  que

faremos brevemente na Comissão de Meio Ambiente. Mas é um apelo que já faço à

Feam, para que, pela Supram Alto São Francisco, situada em Divinópolis, possa agir

de  imediato  junto  à  prefeitura  municipal,  que  tem  o  dever,  em primeiro  lugar,  de

defender a qualidade de vida e a saúde da população. Que ajam em conjunto para

impedir que isso continue acontecendo.

Mais grave do que isso, Sr. Presidente, é que há suspeitas de que não é apenas

uma poluição de particulados, de pó. Há também fumaça tóxica, assim como suspeita

de  que  está  havendo  gases,  que  estão  envenenando  a  população,  ou  seja,

prejudicando, conforme disse, a saúde da população.

Na sua tese de doutorado, um estudante de química da universidade federal fez um

monitoramento dos índices de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nos materiais

particulados  atmosféricos  de  Divinópolis,  já  que  é  uma  cidade  onde  há  várias

siderurgias, e verificou níveis acima do que é permitido por lei, mesmo pela nossa

legislação.

Quero chamar a atenção desta Casa dizendo que a nossa legislação de qualidade

do ar é de 1990. Hoje existem padrões internacionais muito mais rígidos do que os do

Brasil.  No entanto,  mesmo considerando os do  Brasil,  encontra-se em Divinópolis

uma qualidade de ar degradada e índices muito acima do que é permitido na nossa

legislação.

Nessa  pesquisa,  o  estudante  Helvécio  também  confrontou  os  níveis  de

hidrocarbonetos nos particulados atmosféricos em Divinópolis - portanto, no ar - com

a incidência de câncer pulmonar na cidade. Verificou que, em Divinópolis, há uma

incidência muito superior  em relação à média da população de outras cidades de

Minas de câncer do pulmão. Obviamente que, para fazermos uma correlação talvez

categórica, teríamos de elaborar mais estudos. Agora essa pesquisa é um indicativo

muito forte, pois segue parâmetros científicos. A universidade federal foi até indicada

para um prêmio por essa tese do Helvécio, que mostra o decréscimo da qualidade do

ar  gerada por  hidrocarbonetos  aromáticos.  Aliás,  essas substâncias  cancerígenas
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podem estar aumentando a incidência de câncer na população de Divinópolis.

Portanto,  quero  fazer  um  apelo  e  dizer  que  a  população  dos  Bairros  Manoel

Valinhas,  Halim Suck e São Lucas e outros  do entorno vivem hoje,  no dia a dia,

dificuldades  de conviver  com tranquilidade.  Conforme disse,  muitos  já  tiveram de

perder  o  emprego  por  ausências  reiteradas,  além  de  sofrerem  com  o  peso  no

orçamento vinculado ao aumento de gastos com remédios,  material  de limpeza e

conta de água e luz.

Então, fazemos esse apelo aos órgãos ambientais para que ajam antes até dessa

audiência pública, a fim de que a população tenha garantia de uma vida equilibrada

no meio ambiente, como preconiza a nossa legislação - um direito de cada cidadão e

cidadã do Brasil e de Minas Gerais.

Quero dizer a todos os que vivem hoje esse problema na cidade de Divinópolis que

tanto eu quanto o deputado Fabiano Tolentino e certamente a Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  desta Casa lutaremos aqui pela urgente

realização dessa audiência pública, a fim de que as medidas sejam encaminhadas

oficialmente em nome desta instituição aos órgãos competentes.

Sr. Presidente, ontem ocorreu a reunião da executiva estadual do PPS. Analisando

o quadro político nacional e a nossa situação econômica e política, nós, como PPS,

que nos situamos no campo da oposição no plano federal, num debate já aberto no

partido sobre os rumos para as eleições de 2014 - sobre com qual projeto político nos

alinharemos -, queremos dizer que a comissão executiva do Estado encaminhou uma

oposição formal à executiva nacional para que o PPS considere, em primeiro lugar, a

candidatura do  senador  Aécio  Neves  para  representar  o  campo da oposição nas

eleições presidenciais de 2014.

Consideramos que o senador Aécio Neves representa hoje um amplo anseio de

mudança  presente  no  Brasil  para  um  crescimento  econômico  sustentável,  que

garanta  emprego,  distribuição  de  renda,  políticas  sociais  urbanas  e  respeito  à

democracia e à ampliação de direitos. Acreditamos que essa capacidade de diálogo,

de construção de ampla aliança e de liderança, demonstrada em Minas Gerais, possa

ser muito importante no momento em que o Brasil precisa de novas energias, para

continuar a buscar o crescimento e resgatar a enorme dívida social de desigualdade
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que temos.

Então,  deixo  isso  aqui.  É  amplamente  majoritária  a  posição  do  PPS  de  Minas

Gerais para que o PPS nacional considere, em primeiro lugar, o apoio à candidatura

de nosso senador Aécio Neves para representar a oposição nas eleições de 2014.

Também quero fazer  formalmente a entrega deste  relatório  à Presidência  desta

Casa. É o relatório final da comissão parlamentar mista de inquérito que investigou a

violência contra a mulher no Brasil. A presidente era a nossa deputada mineira Jô

Moraes, que nos entregou, na semana passada, este relatório com as conclusões,

diagnósticos e recomendações para coibir a violência contra a mulher no Brasil.

Quero ainda lembrar que esta Casa foi a única assembleia do País que também

instalou  uma  comissão  de  investigação  da  violência  contra  a  mulher.  O  nosso

relatório  está  incluído  neste  relatório  final,  como  uma contribuição  importante  da

Assembleia de Minas a esse debate; mais do que isso, com as medidas e sugestões

de alteração da legislação em âmbito federal.

O Senado já aprovou a primeira medida que consta neste relatório: transformar a

violência contra a mulher em crime hediondo. Então, aqui também há sugestões de

alteração da legislação, como as sugestões produzidas por esta Assembleia depois

de seis meses de funcionamento da comissão. Algumas já estão sendo implantadas

pelo  governo  do  Estado,  como  o  monitoramento  da  medida  produtiva  de

distanciamento, com o uso da tornozeleira eletrônica, a melhoria da coleta de dados

de violência, inclusão oficial. Um dos grandes desafios são os dados da ocorrência da

violência, para fazermos um planejamento adequado das políticas públicas, e outras

medidas de integração dos diversos órgãos, para que haja mais eficiência e eficácia

no combate à violência contra a mulher.

Então,  quero  oficialmente  entregar  este  relatório  à  Presidência  da  Casa  para

consulta, registro e elaboração de políticas públicas que possam contribuir de forma

mais acelerada para que erradiquemos a violência generalizada, um dos piores males

da  atualidade,  que  atinge  não  apenas  a  mulher,  mas  também  a  criança,  os

adolescentes, toda a família e a sociedade. Muito obrigada.

A presidente (deputada Rosângela Reis)  -  Com a palavra, o deputado Sargento

Rodrigues.
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O deputado Sargento Rodrigues* - Sra. Presidente, deputada Rosângela Reis, e

Srs. Deputados, em primeiríssimo plano, quero agradecer a Deus por nos ter dado

livramento durante o deslocamento que fazíamos pela BR-040, a uma visita à cidade

de  Paracatu.  Tínhamos  uma  reunião  agendada,  um  encontro,  às  14  horas,  em

Paracatu, no sábado, deputado Adelmo, mas, após o chamado trevo de Pirapatos, na

BR-040, depois do Distrito de JK, indo em direção a Paracatu, às 11 horas da manhã

de sábado, com céu limpo, numa reta com excelente visibilidade, infelizmente fomos

surpreendidos por um cidadão que conduzia uma picape dessas mais antigas. Ele

saiu de trás de duas carretas e, na tentativa de ultrapassá-las, veio pela contramão.

Por mais que o motorista fosse hábil e tentasse jogar o carro para o acostamento a

fim de evitar  o acidente,  o veículo em que estávamos sofreu uma forte colisão e

capotou por cinco vezes, ficando completamente destruído. Então, presidente, quero,

primeiramente, agradecer a Deus por nos ter amparado, não só a mim, mas também

ao  Juarez  Gomes,  meu  coordenador  político,  e  ao  Sílvio,  meu  motorista,  que

chamamos  carinhosamente  de  Gaúcho;  dois  profissionais  de  altíssimo  gabarito,

pessoas  com  quem  temos  a  maior  satisfação  em  trabalhar.  Deus  nos  amparou,

presidente, num momento dificílimo.

Queria registrar, primeiramente, a fé que professamos em Deus, mas, em segundo

lugar, a irresponsabilidade dos motoristas, porque a maioria dos acidentes ocorrem

por  imprudência  e  falta  de  responsabilidade  de  pessoas  que  estão  conduzindo

veículos e nem sequer avaliam as vidas que estão nos outros veículos. Portanto o

cidadão, às 11 horas da manhã, em uma reta, com visibilidade era perfeita, que sai de

trás de duas carretas e vem pela contramão comete um total desrespeito não só às

leis  de trânsito,  mas a qualquer  lei  da física,  porque dali  não havia como sair.  O

veículo capotou por cinco vezes. Eu e o motorista sofremos algumas escoriações, e

eu ainda um pequeno corte no pulso e uma costela trincada. Então quero registrar

esse fato e fazer nosso agradecimento a Deus por estarmos aqui hoje, novamente,

em nossas atividades parlamentares.

Outro  assunto  que  queria  registrar  agora,  Sr.  Presidente,  ilustre  deputado  e

companheiro Adelmo Carneiro Leão, é que aprovei dois requerimentos na Comissão

de Segurança Pública para parabenizar a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais.
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Mais uma vez, ela é digna de nosso reconhecimento e de nossos elogios no que diz

respeito às manifestações de 7 de setembro, no sábado passado. Queria parabenizá-

la porque, infelizmente, uma minoria de pessoas está aproveitando os momentos de

manifestações para praticar diversos crimes, como formação de quadrilha, desacato

às autoridades, dano, depredação ao patrimônio público e lesões corporais. Ou seja,

parte dessas pessoas vem praticando uma série de crimes na tentativa de dizer que é

um movimento com ideologia anarquista e que querem mudar o Brasil e a forma pela

qual o País vem sendo conduzido do ponto de vista político e de suas instituições.

Quero  registrar  também  que  aprovamos  requerimento  na  Comissão de Direitos

Humanos,  endereçado  ao  Judiciário,  para  que  seja  firme  em  suas  decisões  em

relação às prisões desses criminosos.

Eu tenho  enorme respeito  por  manifestações  públicas,  até  porque sou  fruto  de

manifestação pública enquanto trabalhador da segurança pública. Mas uma coisa é

manifestar, dizer basta à corrupção, exigir mudanças e o voto aberto no Congresso

Nacional. Aliás, esta Casa já deu exemplo para todo o País, e tive a grata felicidade

de ser o autor da Emenda à Constituição nº 91, que acabou com toda e qualquer

votação secreta no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Mas não se pode confundir isso com o grupo chamado black bloc, cuja ideologia é a

anarquia, a ausência de poder constituído.

Como esses cidadãos imaginam uma cidade sem o poder público? Sem a coleta de

lixo  da  prefeitura;  sem  o  guarda  municipal  para  controlar  o  fluxo  de  veículo  e

organizar o trânsito; sem a Polícia Militar para a manutenção da ordem pública e não

deixar ocorrer assaltos, estupros, roubo a banco; sem o Poder Judiciário para dirimir

conflitos; enfim, como imaginam uma cidade sem o poder público? Isso não é nem

utopia, simplesmente não é possível existir. A não ser que voltemos ao estado da

barbárie, da selvageria.

Existe  um  filme  chamado  Gangues  de  Nova  York que  ilustra  muito  bem  essa

situação.  O  estado  de  anomia,  sem  lei,  sem  ordem,  o  estado  que  esse  grupo

minoritário  black  bloc  e  alguns  seguidores  que  vão  nessa  ondinha  desejam,  de

desacatar o policial, jogar urina no policial, fazer gestos obscenos, desafiar a polícia

em praça pública, chamá-la para o combate, à agressão, desrespeitá-la e desacatá-
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la, agredir a Polícia Militar, utilizando diversos objetos e instrumentos. São policiais

que estão trabalhando, cumprindo o seu dever, honrando o compromisso de defender

a sociedade e manter a ordem pública. Não porque seja uma condução individual dos

policiais, mas porque existe um Estado Democrático de Direito.

Há pouco disse, em uma questão de ordem, que, quando usamos a expressão

“Estado Democrático de Direito”, estamos dizendo o estado onde a lei impera. E a lei

maior, a Constituição da República, diz o seguinte: “A segurança pública é dever do

estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para preservação da ordem

pública  e  da  incolumidade  das  pessoas,  do  patrimônio,  através  dos  seguintes

órgãos:”. Um deles é a Polícia Militar.

Então quero dizer ao comandante-geral  da Polícia Militar,  o Cel.  Márcio Martins

Sant'Ana, que a Polícia Militar está de parabéns mais uma vez, porque soube agir

com seriedade, com equilíbrio, mas, acima de tudo, com firmeza. Algumas pessoas

pensam que polícia não deve usar força. Para aqueles que pensam assim, vou fazer

um alerta: polícia é a única instituição que detém o monopólio legal e legítimo do uso

da força. Policial sem força, que é o núcleo do mandato de polícia, vira um vigilante

de banco ou porteiro de prédio. Não existe forma nem fórmula de atuação de uma

força policial  para conduzir  e controlar  massas sem o uso de força,  quando essa

massa se volta contra o aparelho policial. Então, quero dizer que, mais uma vez, a

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais está de parabéns.

Não  podemos  deixar  que  uma meia  dúzia  de  moleques,  criminosos,  vândalos,

venham romper com a ordem pública, diante do direito de ir e vir das outras pessoas,

das pessoas que estão indo assistir a um desfile ou participar de algum evento. Não

podemos permitir  isso.  A Polícia Militar  está de parabéns.  O Comando da Polícia

Militar está de parabéns. Os policiais militares estão de parabéns, porque agiram de

forma eficaz. Não há como controlar distúrbio de massa sem que a polícia tenha, no

mínimo, condições de exercer a força. Alguns vivem no mundo da lua, no mundo da

poesia, deputado Gilberto Abramo, e acham que a polícia vai controlar distúrbio sem

escudo, sem cassetete, sem bomba de gás de efeito moral e sem usar força. No dia

em que a polícia não usar a força nesse tipo de distúrbio, ela será massacrada. A

força policial perderá o sentido de existir.
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Já  encerrando  minhas  palavras,  presidente,  quero  dizer  mais  uma  vez  que

aprovamos  o  requerimento.  Deixo  novamente  registrado  que  estamos  aqui  como

guardiães, para dizer ao povo de Minas Gerais que também não aceitamos que uma

meia dúzia de bandidos, de vândalos, venham insurgir contra a ordem legal, social e

democrática do País. Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.

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.

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 5.541 a 5.543, 5.548,

5.549  e  5.557/2013,  da  Comissão de Direitos  Humanos,  5.544  a  5.546/2013,  da

Comissão de Meio Ambiente, 5.547/2103, da Comissão de Saúde, 5.550/2013, da

Comissão de Educação, 5.551 a 5.555 e 5.558/2013,  da Comissão de Segurança

Pública, e 5.556/2013, da Comissão de Combate ao Crack. 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 Cultura - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em

4/9/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.083/2013,  do  Deputado  Fábio  Cherem,  e

4.266/2013, do Deputado Paulo Guedes; de Esporte - aprovação, na 17ª Reunião

Ordinária,  em 3/9/2013, dos Requerimentos nºs 5.439 e 5.441/2013,  da Deputada

Liza Prado; de Turismo -  aprovação, na 14ª Reunião Ordinária,  em 3/9/2013, dos

Requerimentos nºs 5.300, 5.326,  5.342 e 5.353/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, e 5.331/2013, do Deputado Ivair Nogueira; do Trabalho - aprovação, na 17ª
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Reunião Ordinária, em 4/9/2013, dos Projetos de Lei nºs 3.263/2012, da Deputada

Liza  Prado,  3.594/2012,  do  Deputado  Glaycon  Franco,  3.624/2012,  do  Deputado

Carlos  Henrique,  3.944/2013,  do  Deputado  Duilio  de  Castro,  4.009/2013,  do

Deputado Bonifácio Mourão, 4.144/2013, do Deputado Hely Tarqüínio, 4.267/2013, do

Deputado Paulo Guedes, 4.269/2013, do Deputado Anselmo José Domingos, e 4.275,

4.277  com  a  Emenda  nº  1  e  4.278/2013,  da  Deputada  Rosângela  Reis,  e  do

Requerimento nº 5.340/2013, da Deputada Liza Prado; de Educação - aprovação, na

14ª  Reunião  Ordinária,  em  4/9/2013,  dos  Requerimentos  nºs  5.330/2013,  do

Deputado  Anselmo  José  Domingos,  5.339/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  e

5.351/2013, do Deputado Neider Moreira; e de Meio Ambiente - aprovação, na 15ª

Reunião Ordinária,  em 10/9/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.290/2013,  do  Deputado

Bosco;  e  pelos  deputados  Cabo  Júlio  -  informando  sua  renúncia  como membro

suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 56/2013; Adalclever Lopes - informando sua renúncia como membro

efetivo da Comissão Especial para Emitir  Parecer sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 56/2013 (Ciente. Publique-se.); e Sávio Souza Cruz - indicando os

deputados  Cabo  Júlio  e  Adalclever  Lopes  para  membros  efetivo  e  suplente,

respectivamente,  da  Comissão Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 56/2013 (Ciente. Designo. Às comissões.).

Despacho de Requerimentos

O presidente (deputado Tenente Lúcio) - Requerimento da deputada Maria Tereza

Lara e do deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicitam a retirada de tramitação

do  Requerimento  nº  5.350/2013.  A  presidência  defere  o  requerimento  de

conformidade  com  o  inciso  VIII  do  art.  232  do  Regimento  Interno.  Arquive-se  o

requerimento.

O  presidente  (deputado  Adelmo  Carneiro  Leão)  -  Requerimento  do  deputado

Sargento Rodrigues e outros em que solicitam a retirada de tramitação da Proposta

de  Emenda  à  Constituição  nº  4/2011.  A  presidência  defere  o  requerimento  de

conformidade  com  o  inciso  VIII  do  art.  232  do  Regimento  Interno.  Arquive-se  a

proposta.

- A seguir, são deferidos pelo presidente, cada um por sua vez, nos termos do inciso
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VIII do art. 232 do Regimento Interno, o  requerimento do deputado Fred Costa em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.251/2013 (Arquivem-se o

projeto.);  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  os

requerimentos dos deputados Anselmo José Domingos e outros em que solicitam a

convocação de reunião especial para homenagear a Igreja Cristã Maranata pelos 45

anos de sua fundação, e Fred Costa e outros em que solicitam a convocação de

reunião  especial  para  homenagear  a  Congregação  Mariana  e  a  Federação  das

Congregações Marianas da Arquidiocese de Belo Horizonte, respectivamente, pelos

450  e  70  anos  de  sua  fundação;  e,  nos  termos  do  inciso  XVI  do  art.  232  do

Regimento Interno, os requerimentos da deputada Liza Prado (6) em que solicita a

inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 2.499/2011, 2.832, 3.134, 3.359 e

3.378/2012 e 4.245/2013.

Questão de Ordem

O deputado Gilberto Abramo - Podemos ver que não temos quórum para votação,

então solicito a V. Exa. o encerramento da 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 a especial

de  amanhã,  dia  11,  às  20  horas,  nos  termos  do edital  de  convocação,  e  para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

27/8/2013

Às 20h54min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Leonardo Moreira, Rogério Correia, Sargento Rodrigues 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,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do



614
____________________________________________________________________________

deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria contante na pauta e

comunica o recebimento de ofício dos Srs. Geovanne Honório e Robinho Mifarreg,

vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Governador  Valadares,  em  que  solicitam

empenho na aprovação do Projeto de Lei  Complementar  nº  23/2012 na forma do

Substitutivo nº 1. 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  23/2012 na  forma do Substitutivo nº  2

(relator: deputado Gustavo Corrêa). 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, 10 de setembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Sargento Rodrigues - Liza Prado - Leonardo Moreira -

Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 526/2013*

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me  encaminhar  a  Vossa  Excelência  para  que  sejam  submetidas  a  essa

egrégia  Assembleia  Legislativa  as  emendas  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

23/2012, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -

PCMG  e  o  regime  jurídico  dos  integrantes  das  carreiras  policiais  civis,  ora  em

tramitação nessa Casa.

Com  as  referidas  emendas  pretende-se  promover  correções  e  adaptações  no

referido  projeto,  necessárias  a  garantir  sua  sistematicidade  e  unidade  e,  por

conseguinte, permitir a mais adequada compreensão da matéria que veicula.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei Complementar nº 23/2012.
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Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 2012.

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei Complementar nº

23/2012:

“Art. ... - Ficam criados setenta e dois cargos de provimento efetivo da carreira de

Médico-Legista,  duzentos e dezesseis  de provimento efetivo  da carreira  de  Perito

Criminal, mil e doze cargos de provimento efetivo de Escrivão de Polícia II e três mil

quatrocentos e trinta e quatro cargos de Investigador de Polícia II de que trata o artigo

76.

Parágrafo único - Em virtude da criação de cargos prevista no caput, a quantidade

de cargos das carreiras de Médico-Legista, de Perito Criminal, Escrivão de Polícia II e

de Investigador de Polícia II constantes do Anexo I desta Lei Complementar passa a

ser de quatrocentos e trinta e seis, novecentos e três, dois mil oitocentos e noventa e

onze mil trezentos e um, respectivamente.”.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Dê-se  a  seguinte  redação  ao  art.  84  do  Substitutivo  nº  2  ao  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23/2012:

“Art. 84 - O concurso público para ingresso em cargo das carreiras policiais civis é

constituído das seguintes etapas:

I - provas e títulos;

II - exame psicotécnico para avaliar os aspectos de cognição, aptidões específicas

e características de personalidade adequadas para o exercício do cargo pretendido;

III - exames biomédicos para aferir a higidez física e mental;

IV - exames biofísicos, por testes físicos específicos, para apurar as condições para

o exercício profissional e a existência de deficiência física que o incapacite para o

exercício da função;

V - investigação social para verificar a idoneidade do candidato, sob os aspectos

moral, social e criminal.

§ 1º - As etapas previstas nos incisos II a V do caput, de caráter eliminatório, serão

realizadas para os aprovados na etapa prevista no inciso I.
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§  2º  -  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.

§ 3º - As regras do concurso e 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.

§ 4º - O concurso para ingresso na carreira de Delegado de Polícia far-se-á, nas

provas de conhecimento, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.”.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei Complementar nº

23/2012:

“Art. … - O subsídio dos policiais civis, observado o disposto do § 9º do art. 144 da

Constituição da República, será fixado por meio de lei de iniciativa do Governador do

Estado, que deverá observar o princípio da hierarquia funcional e o disposto nos arts.

32  e  38  da  Constituição  do  Estado,  diante  dos  níveis  crescentes  de  atribuições,

complexidade dos cargos e responsabilidade funcional.

Parágrafo único - Quando da implementação do que dispõe o caput, o valor inicial

da tabela de subsídio da carreira de Delegado de Polícia não poderá ser inferior ao

subsídio inicial fixado para as tabelas das demais carreiras policiais civis.
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Art. … - O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa até março de

2015 projeto de lei complementar para a implementação do sistema de subsídio para

a remuneração das carreiras policiais civis.”.

-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  23/2012.  Publicada,  fica  a

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do

dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.528/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Jayro  Lessa,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de

utilidade pública o Panathinaikos Esporte Clube, com sede no Município de Itabirito.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/10/2011  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 2.528/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Panathinaikos Esporte Clube, com sede no Município de Itabirito.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto  constitutivo  da instituição determina,  no art.  5º,  que,  na

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

beneficente sediada no Município de Itabirito; e, no art. 52, parágrafo único, que as

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

vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.528/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.898/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Transformar  de  Assistência  Social,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/3/2012  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 2.898/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Transformar  de  Assistência  Social,  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, nos arts. 4º, IV, e 41,



619
____________________________________________________________________________

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

pessoa  jurídica  qualificada  como  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse

Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 23/3/1999, que tenha, de

preferência, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida, ou a entidade pública; e,

no art. 37, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.898/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.182/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do

Abuso de Drogas, com sede no Município de Nepomuceno.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/6/2013  e  distribuída  às

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

outras Drogas.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.182/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas, com sede no

Município de Nepomuceno.

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

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

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

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 8º, parágrafo

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

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios;

e, no art. 22, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

reverterá em benefício de entidade congênere registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.182/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.340/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe visa alterar a Lei nº

11.685, de 1994, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de

Araxá, com sede no Município de Araxá.

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 4.340/2013 tem por finalidade alterar a Lei nº 11.685, de 1994,

que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Araxá, com sede no

Município  de  Araxá,  com  o  objetivo  de  adequar  a  denominação  da  entidade  a

alteração estatutária posterior, que mudou seu nome para Recanto do Idoso de São
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Vicente de Paulo.

Importante ressaltar que a alteração estatutária não incidiu sobre as características

e finalidades da entidade,  mantidos os  requisitos  exigidos pela Lei  nº  12.972,  de

1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Com efeito, o art. 36 do

estatuto constitutivo da instituição, alterado em 31/5/2008, determina, no inciso II, que

as atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes não serão remuneradas; e, no inciso III,  que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao Conselho Central de Araxá.

Note-se, pois, que a proposição em análise visa sanar o conflito existente entre a

atual razão social da entidade e a anterior, considerada pela Lei nº 11.685, de 1994.

Nesse sentido, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre

a elaboração, a alteração e a consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu

art. 13, determina que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei, que lhe dê

nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei sob comento, apresentamos,

no final deste parecer, o Substitutivo no 1, com a finalidade de adequar seu texto à

técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 4.340/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao art.  1º da 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. 1º - O art. 1º 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. 2º - A ementa da Lei nº 11.685, de 1994, passa a ser: “Declara de utilidade

pública o Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo,  com sede no Município de
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Araxá.”.

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

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator -Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.375/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia do Agente de Segurança Penitenciário no Estado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/8/2013  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 4.375/2013 tem como finalidade instituir o Dia do Agente de

Segurança Penitenciário no Estado, a ser comemorado, anualmente, em 30 de julho.

Justifica o autor da  proposição que a instituição da data comemorativa tem por

objetivo valorizar e homenagear esses profissionais, cujo serviço essencial garante a

segurança pública. A escolha da data se deve ao fato de, em 30/7/2003, ter  sido

criada no Estado a carreira de Agente de Segurança Penitenciário, por meio da Lei nº

14.695.

A Constituição da República, no art.  22,  enumera as matérias  sobre as quais a

competência de legislar está reservada privativamente à União; e no art. 30 indica

aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos municípios.

O  projeto  dispõe  sobre  matéria  inserida  na  competência  legislativa  do  estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada

competência remanescente ou residual, que faculta ao estado tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União ou do município.
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Com efeito, a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela

Carta Magna em sua repartição de competências, razão pela qual cabe ao estado

membro legislar sobre o assunto.

Ademais,  a  Constituição  Mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto em análise, apresentamos, ao final

deste parecer, o Substitutivo nº1, com o propósito de adequar a matéria à técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.375/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia Estadual do Agente de Segurança Penitenciário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Agente de Segurança Penitenciário, a ser

comemorado, anualmente, no dia 30 de julho.

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

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.380/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva dos Servidores da Cedaf - A.E.S.E -, com

sede no Município de Florestal.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/8/2013  e  distribuída  às
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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 4.380/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva dos Servidores da Cedaf - A.E.S.E -, com sede no Município de

Florestal.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 66, § 1º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de obras

assistenciais  de  caráter  filantrópico;  e,  no  art.  77,  que  seus  dirigentes  não serão

remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.380/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.382/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Projeto Espaço Vivo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/8/2013  e  distribuída  às
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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 4.382/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Espaço Vivo, 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. 25, § 2º, que as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 41, §

2º,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a

entidade congênere,  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 4.382/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.395/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Corporação Musical Lira Nossa Senhora do Amparo, com sede no Município

de Amparo do Serra.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/8/2013  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 4.395/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação  Musical  Lira  Nossa  Senhora  do  Amparo,  com  sede  no  Município  de

Amparo do Serra.

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.  1º,  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.  43,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.395/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

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

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.404/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa
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declarar  de  utilidade  pública  a  Academia  Paraisense  de  Cultura,  com  sede  no

Município de São Sebastião do Paraíso.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/8/2013  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 4.404/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia  Paraisense  de  Cultura,  com  sede  no  Município  de  São  Sebastião  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 determina, no art. 17, § 2º, que as

atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no art. 38, que, na hipótese

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

sem fins lucrativos e sediada no Município de São Sebastião do Paraíso.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.404/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.066/2011

Comissão de Cultura

Relatório
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O projeto de lei em análise, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, institui o Estatuto

de Museus e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de

Cultura e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas,

em  seu  exame  preliminar,  concluiu  pela  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade na forma das Emendas nºs 1 a 8, que apresentou.

Cabe-nos agora emitir o parecer de mérito, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, XVII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por finalidade instituir norma sobre a criação, a gestão e o

funcionamento  de  museus  no  Estado.  A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

apresentou oito emendas, de modo a adequar a proposição aos parâmetros jurídicos,

constitucionais e legais. Para avaliar a importância do projeto do ponto de vista do

mérito,  analisando sua  conveniência  e  oportunidade,  julgamos  necessário  realizar

uma breve retrospectiva histórica a respeito da criação e concepção dos museus.

O  hábito  humano  de  colecionar  -  objetos  de  valor  afetivo  ou  material,  objetos

curiosos  ou  exóticos,  obras  de  arte,  raridades  -  está  disseminado  nas  diferentes

culturas desde a antiguidade. O valor pessoal e social que se atribuiria a tais objetos

justificaria, desde então, a preocupação com a sua preservação para as gerações

vindouras. Esse hábito começou a tomar forma institucional na Europa a partir das

primeiras  navegações.  Surgiram  os  chamados  “gabinetes  de  curiosidades”,  que

reuniam  peças  das  mais  variadas  naturezas  e  procedências,  formando  coleções

heterogêneas  e  não  sistemáticas.  Esses  gabinetes  foram  a  gênese  dos  atuais

museus.

No mundo atual,  os museus são entendidos como “lugares da memória”,  locais

físicos  (de  “pedra  e  cal”)  ou  virtuais,  nos  quais  estão  depositados  objetos

representativos  da  sociedade em que estão  inseridos.  São também  considerados

espaços privilegiados de transmissão do conhecimento, fortalecimento da cidadania e

respeito à diversidade cultural.

Assim, um museu é "uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da

sociedade e do seu desenvolvimento,  aberta ao público e que adquire,  conserva,
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investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno,

para educação e deleite da sociedade", segundo definição constante em publicação

de 2001 do International Council of Museums - Conselho Internacional de Museus -

organização não governamental vinculada à Unesco.

Os primeiros museus brasileiros - a despeito de experiências do período colonial

que não tiveram continuidade - surgiram após a chegada da família real portuguesa,

no início do século XIX. De acordo com o Ministério da Cultura, o Brasil iniciou o

século XX com cerca de 12 museus e chegou ao século XXI com 2.440 unidades

museológicas.

Nos últimos dez anos, os museus públicos, privados e mistos brasileiros vêm sendo

integrados  em  uma  grande  rede,  articulação  que  levou  à  criação  do  Sistema

Brasileiro de Museus, do Cadastro Nacional de Museus, do Observatório de Museus

e Centros Culturais, do Estatuto de Museus - Lei Federal nº 11.904, de 14/1/2009 - e

do  Instituto  Brasileiro  de  Museus  -  Ibram-  Ibram(autarquia  federal  vinculada  ao

Ministério da Cultura)..

No âmbito estadual, a Lei nº 528, de 20/9/1910, criou o Museu Mineiro, que abriga

seções de história natural, etnografia e antiguidades históricas do Estado. O Museu

Mineiro reuniu o acervo do Arquivo Público Mineiro, criado pela pela Lei nº 126, de

11/7/1895.  relativo  à  história  de  Minas  (Capitania,  Província  e  Estado).  Muitas

décadas se passaram até a efetiva institucionalização do Museu, nos anos 1970. Em

razão  disso,  o  Museu  Mariano  Procópio,  em  Juiz  de  Fora,  criado  em  1915,  é

considerado o primeiro museu de Minas Gerais.

O Sistema Estadual de Museus, criado pelo Decreto nº 45.236, de 4/12/2009, busca

articular  os  museus  existentes  ou  em  fase  de  implantação  no  Estado  de  Minas

Gerais, públicos e privados, de modo a promover a integração entre as instituições e

a troca de informações entre os profissionais da área de museologia e as equipes dos

museus.

Em paralelismo ao que dispõe a Lei Federal nº 11.904, de 2009, já citada, o projeto

em epígrafe busca estabelecer um efetivo arcabouço legal para a institucionalização

dos museus situados em território mineiro.

Diante  das  especificidades  técnicas  da  matéria,  o  Presidente  da  Comissão  de
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Cultura e relator designado para emitir o parecer de mérito propôs a criação de um

grupo  de  trabalho  para  a  realização  de  estudos  preliminares  com  vistas  ao

aperfeiçoamento do texto original da proposição.

Para ampliar ainda mais esse trabalho, foi realizada audiência pública da Comissão

de Cultura, em 3/12/2011, que debateu as  questões mais relevantes propostas para

a área de museus no Estado e contou com a presença, entre outros, do Presidente

do Instituto Brasileiro de Museus - Ibram -, do Superintendente de Museus e Artes

Visuais de Minas Gerais e de representantes de instituições museológicas da UFMG,

instituições municipais e instituições privadas.

Como resultado desses debates, e contando com a colaboração da equipe técnica

da Superintendência Estadual de Museus e Artes Visuais - Sumav - da Secretaria de

Estado  de  Cultura,  bem  como  de  representantes  de  diversas  instituições

museológicas do Estado que são articuladas pela Sumav, foi elaborado o Substitutivo

nº 1 ao projeto original, que apresentamos ao final deste parecer. O substitutivo, que

buscou  incorporar  parcela  significativa  da  organização  do  texto  originalmente

apresentado, contém diversas inovações de conteúdo em relação àquele texto, que

buscam  articular  os  conceitos  e  definições  próprios  da  museologia  e  os  meios

necessários para a adequada gestão museológica no Estado.  Procurou-se, ainda,

explicitar o apoio técnico e o fomento aos municípios, para que possam promover a

institucionalização e a consolidação de instituições próprias, tendo em vista o sério

risco de desarticulação e perda dos acervos museológicos locais.

Apresentamos  a  síntese  de  cada  capítulo  do  projeto  na  forma  proposta  pelo

substitutivo apresentado.

No Capítulo  I,  a  proposição estipula uma definição abrangente para o que seja

museu e determina os princípios fundamentais acerca da atuação dessas instituições.

No  Capítulo  II,  o  projeto  aborda  o  funcionamento  dos  museus,  os  parâmetros

aplicáveis  aos  museus  públicos;  os  acervos  dos  museus,  no  que  se  refere  à

constituição  e  à  manutenção  dos  bens  que  os  integram;  as  ações  de  estudo,

pesquisa,  difusão e  as  ações  educativas  que estimulem o  acesso às  instituições

museológicas  mineiras;  o  plano  de  segurança  dessas  instituições,  bem  como  a

preservação, conservação e restauração dos seus acervos. O projeto trata, também,
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da relação dos museus com a sociedade, incluindo a constituição de associações de

amigos dos museus e a colaboração com entidades civis.

No Capítulo III, a proposição define e estatui o plano museológico como um dever

das instituições para estabelecer sua missão social e seu planejamento estratégico.

No Capítulo IV, o projeto trata da articulação do Sistema Estadual de Museus, de

modo a favorecer a integração das instituições museológicas estaduais, municipais e

privadas, entre si e com outras instituições congêneres, além de incentivar a conexão

com centros de pesquisa e ensino. Além disso, de acordo com o projeto, um comitê

gestor do sistema, composto por representantes de órgãos e entidades de relevante

atuação  na  área  museológica,  irá  definir  diretrizes,  apoiar  e  acompanhar  o

desenvolvimento dos museus mineiros.

No Capítulo V são estipuladas penalidades nos casos de danos aos bens culturais

dos museus em Minas Gerais.

Por  fim,  o Capítulo  VI  estabelece prazo de cinco anos para que as instituições

possam adequar  suas  estruturas  e  recursos  aos  dispositivos  contidos  no  projeto,

além de definir o apoio aos municípios para a preservação e valorização dos bens

culturais das comunidades locais, com especial atenção para as localidades em que

existam aldeamentos ou agrupamentos indígenas.

Por  oportuno,  agradecemos  as  sugestões  encaminhadas  pelo  professor  Gilson

Nunes, do Departamento de Museologia da Universidade Federal  de Ouro Preto -

Ufop - e do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. Presente à audiência

realizada em dezembro de 2011, o professor da Ufop formalizou suas sugestões por

escrito, solicitando a inclusão de dispositivos, em diferentes capítulos da proposição

em  tela,  versando sobre  a  atribuição  de  competência  à  Secretaria  de  Estado  de

Cultura para implementar a política estadual de museus; a discussão dessa política

no  âmbito  do  sistema  mineiro  de  museus  e  o  apoio  à  constituição  de  sistemas

análogos nas esferas municipais.

No  que  tange  ao  apoio  aos  municípios  e  ao  Sistema  Estadual  de  Museus,  o

substitutivo  incorpora,  com  a  necessária  adequação  às  exigências  da  técnica

legislativa, a maior parte das sugestões do professor Gilson Nunes. No entanto, não

foi possível acatar a sua sugestão de atribuir competência à Secretaria de Estado de



632
____________________________________________________________________________

Cultura, pois, de acordo com o princípio de separação de Poderes, estabelecido no

art. 66, inciso II, alíneas “e” e “f”, da Constituição Estadual, o Poder Legislativo não

pode atribuir competência a órgão específico do Poder Executivo. Cabe-lhe apenas

definir  diretrizes  a  serem  seguidas  pelo  administrador  público  no  exercício  da

atividade de gestão museológica.

Julgamos que a proposição, com as adequações que propomos no Substitutivo nº

1, contém os principais elementos para o fortalecimento das instituições integrantes

do Sistema Estadual de Museus, além de estimular a adesão de outros museus ao

referido sistema. A matéria é particularmente relevante se considerarmos os desafios

que proeminentes instituições museológicas enfrentam na sua missão de preservar o

patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, torná-lo acessível a cada vez mais pessoas.

Conclusão

Em razão dos argumentos expendidos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.066/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado , e pela

rejeição das Emendas nºs 1 a 8, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a criação, a gestão e o funcionamento de museus no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º - A criação, a gestão e o funcionamento de museus no Estado atenderão ao

disposto nesta lei, observadas as disposições previstas na Lei Federal nº 11.904, de

14 de janeiro de 2009.

§ 1º - Consideram-se museus, para os efeitos desta lei,  as instituições sem fins

lucrativos, abertas ao público, que conservam, investigam, divulgam, interpretam e

expõem conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, natural, científico, técnico

ou  cultural,  para  fins  de  preservação,  estudo,  pesquisa,  educação,  visitação,

entretenimento e fruição, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.

§ 2º - Além das instituições previstas no § 1º, poderão ser considerados museus,

para fins do disposto nesta lei, as organizações e os locais, inclusive virtuais, em que

sejam  divulgados  acervos  ou  desenvolvidas  ações  com  o  objetivo  de  fortalecer
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processos de construção identitária e ampliar o acesso ao patrimônio cultural.

Art. 2º - Esta lei não se aplica a bibliotecas, arquivos, centros de documentação e

coleções visitáveis.

Parágrafo  único  -  Para  fins  do  disposto  neste  artigo,  consideram-se  coleções

visitáveis os conjuntos de bens culturais conservados por pessoa física ou jurídica,

abertos,  ainda  que  esporadicamente,  à  visitação,  que  não  apresentem  as

características previstas no art. 1º desta lei.

Art. 3º - São princípios dos museus:

I - a valorização e a preservação do patrimônio cultural e ambiental do Estado;

II - a universalização do acesso aos bens culturais do Estado;

III - o respeito e a valorização da diversidade cultural, regional, étnica e linguística

do Estado;

IV - a promoção da cidadania;

V - a promoção do intercâmbio cultural.

CAPÍTULO II

Do Funcionamento dos Museus

Seção I

Da Criação e da Extinção de Museus

Art. 4º - É facultada a qualquer entidade, independentemente do regime jurídico, a

criação de museu, observado o disposto nesta lei  e  na Lei Federal  nº 11.904, de

2009.

Art.  5º  -  A  criação,  a  fusão  e  a  extinção  de  museus  dar-se-ão  por  meio  de

documento público e deverão ser comunicadas ao órgão estadual competente.

Art.  6º  -  A denominação  de  museu  estadual  só  poderá  ser  adotada  mediante

autorização do Estado, na forma do regulamento.

Art.  7º  -  A denominação de museu municipal só poderá ser adotada por  museu

integrante  da  administração  pública  municipal  ou  por  museu  autorizado  pelo

Município a utilizá-la.

Art.  8º  -  As  entidades  públicas  e  privadas  gestoras  de  museus  definirão  o

enquadramento orgânico e aprovarão o regimento da instituição museológica.
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Seção II

Dos Museus Públicos

Art.  9º  -  São  museus  públicos  as  instituições  museológicas  integrantes  da

administração pública.

Art. 10 - O poder público estabelecerá planejamento anual, de modo a garantir o

funcionamento dos museus públicos e permitir  o cumprimento de suas finalidades,

observada a disponibilidade financeira e orçamentária do Estado.

Art. 11 - O servidor de museu público é impedido de atuar, direta ou indiretamente,

em atividades ligadas à comercialização de bens culturais.

Parágrafo único - Atividades de avaliação para fins comerciais serão permitidas a

servidor de museu público a pedido de órgão da administração pública,  mediante

designação formal, nos termos de regulamento.

Seção III

Do Acervo dos Museus

Art. 12 - Os bens culturais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de

referência à identidade, à cultura, à memória e ao ambiente natural dos diferentes

grupos formadores da sociedade brasileira, poderão ser incorporados ao acervo dos

museus.

Art. 13 - Será declarado de interesse público o acervo de museu cujo valor cultural

e  cuja  importância  para  fins  de  pesquisa  e  acesso  conferirem-lhe  destacada

relevância cultural e social.

§ 1º - O acervo de museu privado poderá ser declarado de interesse público, no

todo ou em parte.

§ 2º - Aos museus cujo acervo tenha sido declarado de interesse público poderão

ser concedidos benefícios pelo poder público, nos termos da legislação vigente.

Art. 14 - Os museus formularão e, quando for o caso, submeterão à aprovação da

entidade  gestora  a  política  de  aquisição  e  descarte  de  bens  culturais,  atualizada

periodicamente.

Art. 15 - Os museus públicos darão publicidade aos termos de descarte a serem

efetuados pela instituição, por meio de publicação no diário oficial dos Poderes do

Estado.
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Art. 16 - Os museus manterão documentação sistematicamente atualizada sobre os

bens culturais que integram seu acervo, na forma de registros e inventários.

Art. 17 - O poder público criará e manterá inventário estadual dos bens culturais dos

museus localizados no Estado.

§  1º  -  O inventário  estadual  consiste  em  banco  de dados,  mantido  pelo  órgão

estadual competente, dos bens culturais existentes em cada museu, sistematizado e

atualizado periodicamente, de modo a permitir sua identificação e proteção.

§  2º  -  A  fim  de  garantir  a  integridade  do  inventário  estadual,  os  museus

responsabilizar-se-ão pela inserção dos dados relativos aos bens culturais de seu

acervo.

Art.  18  -  Os  inventários  museológicos  e  outros  registros  que identifiquem  bens

culturais, elaborados por museus públicos e privados, são considerados patrimônio

arquivístico de interesse estadual e serão conservados nas respectivas instalações

dos museus, de modo a evitar sua destruição, perda ou deterioração.

Art.  19 -  O estudo e a pesquisa nortearão a política de aquisição e descarte, a

identificação e a caracterização dos bens culturais incorporados ou incorporáveis ao

acervo  e  as  atividades  com  fins  de  documentação,  conservação,  interpretação  e

exposição e de educação promovidas pela instituição museológica.

Art. 20 - O Estado adotará medidas que visem a impedir a evasão e a dispersão de

seu  acervo  museológico,  observados  os  critérios  de  proteção  de  bens  culturais

estabelecidos na legislação vigente.

Art.  21 -  A transferência de peça de acervo de museu público ou declarado de

interesse público para o exterior  observará o disposto na legislação em vigor,  em

especial o art. 14 do Decreto Lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937, e a Lei

Federal nº 4.845, de 19 de novembro de 1965.

Art. 22 - Em caso de extinção de museu público ou de museu privado cujo acervo

tenha sido declarado de interesse público,  no todo ou em parte,  os  bens de seu

acervo  serão  transferidos  e  conservados  por  órgão  da  administração  pública

competente ou a um museu público.

Seção IV

Do Acesso aos Museus, da Difusão Cultural e da Ação Educativa
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Art.  23  -  Os  museus  adotarão medidas  a  fim  de  garantir  a  universalização  do

acesso aos bens culturais de seu acervo, observado o plano de segurança a que se

refere o art. 32 e as diretrizes desta lei.

Art. 24 - A gratuidade ou a onerosidade do ingresso será estabelecida pelo museu

ou pela entidade gestora, considerando as especificidades dos diferentes públicos e a

legislação vigente.

Art. 25 - Os museus poderão autorizar ou produzir publicações e reproduções dos

bens culturais de seu acervo, de forma a ampliar o acesso público, o conhecimento e

a reflexão acerca do valor simbólico desses bens.

§ 1º - Os museus adotarão medidas a fim de garantir a qualidade, a fidelidade e os

propósitos científicos e educativos das publicações e reproduções a que se refere o

“caput”, sem prejuízo dos direitos de autor e conexos.

§ 2º - As reproduções e demais cópias serão assinaladas como tais, de modo a

evitar que sejam confundidas com os objetos ou espécimes originais.

Art. 26 - Os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens

culturais  e  documentos  conforme  os  procedimentos  estabelecidos  na  legislação

vigente e nos regimentos internos de cada museu.

Parágrafo  único  -  O  acesso  de  que  trata  este  artigo  será  fundamentado  nos

princípios  da  conservação  dos  bens  culturais,  do  interesse  público,  da  não

interferência  na  atividade  dos  museus  e  da  garantia  dos  direitos  de  propriedade

intelectual e de imagem, na forma da legislação vigente.

Art. 27 - Os museus zelarão pela proteção dos bens culturais que constituem seus

acervos,  tanto  em  relação  à  qualidade  das  imagens  e  reproduções  quanto  à

fidelidade aos fins educacional e de divulgação que lhes são próprios, na forma da

legislação vigente.

Art. 28 - Os museus promoverão ações educativas e de incentivo à pesquisa, a fim

de contribuir para ampliar o acesso da sociedade aos bens culturais e ao patrimônio

material e imaterial do Estado.

Art.  29  -  Os  museus  promoverão  oportunidades  de  prática  profissional  aos

estudantes de cursos de museologia e de outros cursos afins à área museológica.

Art. 30 - Os museus promoverão estudos de público, diagnóstico de participação e
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avaliações  periódicas  de  suas  atividades,  visando  à  progressiva  melhoria  da

qualidade de seu funcionamento e do atendimento ao público.

Parágrafo único - As estatísticas de visitantes dos museus serão enviadas ao órgão

ou entidade competente do poder público, conforme regulamento.

Seção V

Da Segurança, da Preservação, da Conservação e da Restauração

Art. 31 - Os museus disporão de condições de segurança que garantam a proteção

e a integridade dos bens culturais  sob sua guarda,  bem como dos usuários,  dos

funcionários e das instalações.

Art. 32 - Cada museu disporá de plano de segurança periodicamente testado para

prevenir danos.

§ 1º - O plano de segurança de cada museu tem natureza confidencial.

§  2º  -  Os  órgãos  de  segurança  pública  poderão  cooperar  com  os  museus  na

definição do plano de segurança e na aprovação dos equipamentos de prevenção de

danos.

Art. 33 - Os museus colaborarão com os órgãos de segurança pública no combate

aos crimes contra a propriedade e ao tráfico de bens culturais.

Art. 34 - A alienação, a restauração, a reforma ou o descarte de bem cultural de

acervo de museu público ou declarado de interesse público dependem de parecer

prévio do órgão estadual competente.

Parágrafo único - A restauração a que se refere o caput deverá ser feita mediante

fiscalização do órgão estadual competente.

Art. 35 - O titular de instituição museológica que autorize a realização de obra ou

trabalho de restauração, preservação ou conservação de bem cultural sob a guarda

da  instituição  será  solidariamente  responsável  em  caso  de  dano  irreparável  ou

destruição do bem cultural objeto da intervenção.

Seção VI

Da Interação entre os Museus e a Sociedade

Art.  36  -  Os  museus  estabelecerão  mecanismos  de  colaboração  com  outras

entidades, nos termos de regulamento, em consonância com o propósito de serviço à

sociedade estabelecido nesta lei.
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Art. 37 - Os museus poderão estimular a constituição de associações de amigos de

museus,  grupos  de  interesse  especializado,  voluntariado  ou  outras  formas  de

colaboração e participação sistemática da sociedade, conforme regulamento.

Art.  38  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  consideram-se  associações  de  amigos  de

museus as sociedades civis sem fins lucrativos, constituídas na forma da lei civil, que

atendam aos seguintes requisitos:

I  -  façam constar  em seu instrumento  constitutivo,  como finalidade  exclusiva,  o

apoio, a manutenção e o incentivo às atividades dos museus a que se refiram, em

especial àquelas destinadas ao público em geral;

II - não adotem restrições à adesão de novos membros;

III - vedem a remuneração da diretoria.

§ 1º - O reconhecimento da associação de amigos de museus será efetuado em

documento elaborado pela entidade gestora do museu ou pelo órgão competente.

§  2º  -  As  associações  de  amigos  de  museus  publicarão  seus  balanços

periodicamente.

Art. 39 - A associação de amigos, no exercício de suas funções, submeterá seus

planos, projetos e ações à aprovação prévia da instituição museológica.

CAPÍTULO III

Do Plano Museológico

Art. 40 - Os museus elaborarão e implementarão plano museológico.

Parágrafo único - Considera-se plano museológico o instrumento de planejamento e

ordenamento  da  instituição  museológica,  contendo  a  definição  da  vocação,  dos

objetivos e das atividades a serem desenvolvidas pela instituição, com a finalidade de

sistematizar o trabalho interno da instituição e de amparar sua atuação na sociedade.

Art. 41 - O plano museológico conterá:

I - a definição da função a ser desempenhada pelo museu na comunidade em que

está inserido, bem como suas metas, objetivos e diretrizes de funcionamento;

II  -  a  identificação  dos  espaços  e  dos  conjuntos  patrimoniais  sob  a  guarda  do

museu;

III - a identificação dos públicos a que se destina o trabalho do museu;

IV - a política de aquisições e descartes de bens culturais do acervo do museu;
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V - a descrição das condições de funcionamento da instituição;

VI - o detalhamento dos programas de:

a) gestão institucional;

b) gestão de recursos humanos;

c) gerenciamento de coleções;

d) exposições;

e) ação cultural e educativa;

f) pesquisa;

g) comunicação institucional.

§  1º  -  O  plano  museológico  será  elaborado,  preferencialmente,  de  forma

participativa,  envolvendo  o  conjunto  dos  funcionários  do  museu,  além  de

especialistas, parceiros sociais, usuários e consultores externos, levando em conta as

especificidades da instituição.

§  2º  -  O  plano  museológico  será  avaliado  e  revisado  pela  instituição  com

periodicidade definida em seu regimento.

CAPÍTULO IV

Do Sistema Estadual de Museus

Art. 42 - O Sistema Estadual de Museus, constituído por meio da adesão voluntária

das instituições museológicas sediadas no Estado, tem a finalidade de promover a

interação  e  a  articulação  dos  museus  e  instituições  que  desenvolvam  projetos

museológicos em Minas Gerais, respeitando suas autonomias administrativa, cultural

e técnico-científica.

Art. 43 - O Sistema Estadual de Museus terá um comitê gestor, com a finalidade de

propor  diretrizes  e  ações  e  de  apoiar  e  acompanhar  o  desenvolvimento  do  setor

museológico mineiro.

Parágrafo único - O comitê gestor do Sistema Estadual de Museus será composto

por representantes de órgãos e entidades com efetiva atuação na área museológica,

na forma no regulamento.

Art. 44 - São objetivos do Sistema Estadual de Museus:

I  -  incentivar  a  disseminação  de  conhecimentos  e  de  procedimentos  técnico-

científicos da área museológica;
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II - estimular a concepção, o desenvolvimento e a avaliação de programas, projetos

e ações educativas e culturais na área museológica;

III  -  promover  e  apoiar  os  programas  e  projetos  de  incremento,  intercâmbio  e

qualificação das equipes e dos profissionais das instituições museológicas;

IV - estimular a participação da sociedade na estruturação e no desenvolvimento do

setor museológico mineiro;

V - incentivar e promover a criação e a articulação de redes e sistemas municipais e

regionais  de  museus,  bem  como  o  intercâmbio  e  a  articulação  das  instituições

museológicas com o Sistema Brasileiro de Museus;

VI  -  promover  a  atualização  permanente  do  cadastro  dos  museus  situados  no

Estado;

VII - contribuir para o planejamento das políticas para a área museológica;

VIII - propor diretrizes para a gestão, a aquisição, o descarte, a documentação, a

pesquisa, a preservação, a conservação, a restauração, a segurança, a proteção e a

difusão de acervos museológicos;

IX - facilitar o acesso a recursos, financiamentos e mecanismos de fomento para a

área museológica.

Art. 45 - Poderão integrar o Sistema Estadual de Museus, mediante formalização de

instrumento hábil a ser firmado com o órgão competente:

I - os museus públicos;

II - os museus e as instituições que desenvolvam projetos museológicos vinculados

aos demais Poderes do Estado, bem como os de âmbito federal e municipal;

III  -  os  museus  privados  e  as  instituições  privadas  que  desenvolvem  projetos

museológicos, inclusive aquelas das quais o poder público participe;

IV - as organizações sociais, os museus comunitários, os ecomuseus e os grupos

étnicos e culturais que mantenham ou estejam desenvolvendo projetos museológicos;

V  -  as  instituições  de ensino  oficialmente  reconhecidas  que  mantenham cursos

relacionados com a área museológica;

VI - outras entidades vinculadas à área museológica.

Art. 46 - Os museus integrantes do Sistema Estadual de Museus terão prioridade

nas políticas de fomento voltadas para a área museológica.
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Art. 47 - O órgão estadual competente manterá cadastro atualizado das instituições

museológicas integrantes do Sistema Estadual de Museus.

CAPÍTULO V

Das Penalidades

Art. 48 - As instituições museológicas que descumprirem o disposto nesta lei ficarão

sujeitas, sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, em especial

os arts. 62, 63 e 64 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, de maneira

progressiva, às seguintes penalidades, na forma do regulamento:

I - notificação formal, pelo órgão competente do Estado, estipulando plano de ação

corretiva e prazo para sua efetivação;

II  -  perda ou restrição de incentivos  e benefícios  fiscais  concedidos pelo  poder

público e suspensão do acesso a editais de fomento, pelo prazo de cinco anos;

III  -  perda  ou  suspensão  da  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito, pelo prazo de cinco anos;

IV - vedação da celebração de contrato com o poder público, pelo prazo de cinco

anos;

V - suspensão parcial de suas atividades;

VI - multa simples ou diária, em valor correspondente a, no mínimo, 10 Ufemgs (dez

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)  e,  no máximo, 1.000 (mil)  Ufemgs,

agravada em casos de reincidência, conforme regulamentação específica.

§ 1º - Fica vedada a cobrança, pelo Estado, da multa a que se refere o inciso VI

deste artigo caso ela já tenha sido cobrada pelo Município ou pela União.

§ 2º  -  Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas  neste artigo, fica o

infrator obrigado a indenizar ou reparar os danos causados aos bens musealizados e

a terceiros prejudicados.

§ 3º -  Nos casos previstos nos incisos de II  a IV do “caput” deste artigo,  o ato

declaratório  da  perda,  restrição  ou  suspensão  será  atribuição  da  autoridade

administrativa ou financeira responsável pela concessão do benefício, incentivo ou

financiamento.

§ 4º - Verificada a reincidência do descumprimento do disposto nesta lei, a pena de

multa poderá ser agravada.
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CAPÍTULO VI

Disposições Gerais

Art. 49 - O Estado estabelecerá mecanismos de fomento e incentivo aos museus

mineiros.

Art. 50 - O Estado adotará política de apoio à municipalização e à regionalização

dos museus, assegurado o intercâmbio cultural entre as diversas regiões do Estado.

§ 1º - O órgão estadual competente desenvolverá, junto aos Municípios, ações de

incentivo  à  preservação,  à  conservação  e  à  valorização  dos  bens  culturais  das

comunidades, bem como à manutenção e à expansão das instituições museológicas

locais.

§ 2º - Nas ações de municipalização e regionalização, especial atenção será dada

às localidades e regiões nas quais existam aldeamentos ou agrupamentos indígenas,

de modo a incentivar a integração de bens culturais representativos desses povos ao

acervo das instituições museológicas.

Art. 51 - Os museus sediados no Estado terão prazo de cinco anos contados da

data de publicação desta lei, para se adequarem a suas disposições, salvo no que se

refere às providências determinadas pela Lei Federal nº 11.904, de 14 de janeiro de

2009, às quais se aplica o prazo previsto naquela lei.

Art. 52 - Ficam revogados os arts. 47 a 58 da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de

1994.

Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Elismar Prado, Presidente e relator - Luiz Henrique - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.651/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De  autoria  do  deputado  Luiz  Henrique,  a  proposição  em  epígrafe  reconhece  o

Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Minas Gerais  como órgão consultivo  oficial  do

Estado.

A proposição foi  distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que,  em seu

exame preliminar, concluiu pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na
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forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, e à Comissão de Cultura.

Cabe-nos agora emitir o parecer de mérito, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, XVII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  tem  por  finalidade  reconhecer  o  Instituto  Histórico  e

Geográfico de Minas Gerais - IHGMG - como órgão consultivo oficial do Estado para

assuntos  relacionados  às  áreas  de  pesquisa  a  que  aquela  entidade  se  dedica.

Faculta,  ainda, ao seu associado que esteja realizando pesquisa ou consulta livre

acesso  às  repartições  públicas  estaduais,  federais  e  municipais  bem  como  às

repartições  privadas  conveniadas  ou  subsidiadas  pelo  Estado  que  versem  sobre

assuntos históricos ou culturais.

A Comissão de Constituição e Justiça julgou conveniente consultar, por meio de

diligência,  as  Secretarias  de  Estado  de  Cultura  e  de  Casa  Civil  e  Relações

Institucionais  a  respeito  da  medida  contida  no  projeto.  Com  fundamento  nas

respostas recebidas daqueles órgãos, a comissão entendeu por bem apresentar o

Substitutivo nº 1 para adequar à proposição aos parâmetros constitucionais, jurídicos

e legais.

Como  bem  ressaltou  a  comissão  anterior,  uma  entidade  como  o  IHGMG,

desprovida de finalidade lucrativa e voltada para o desenvolvimento da cultura, tem

natureza jurídica de direito privado e é regida pela lei civil, constituindo-se como uma

espécie  do  gênero  organização  não  governamental  -  ONG.  Em  qualquer  Estado

Democrático de Direito, a criação de associações independe de autorização do poder

público,  sendo  vedada  a  interferência  estatal  em  seu  funcionamento,  conforme

determina o inciso XVIII do art. 5º da Constituição da República do Brasil. Da mesma

forma,  a  extinção  ou  dissolução  compulsória  dessas  entidades  associativas  está

condicionada a decisão judicial transitada em julgado, nos termos do inciso XIX do

mesmo artigo. Atendendo a esse paradigma democrático, em suas relações com o

Estado,  uma  ONG  não  perde  seu  caráter  privado  e,  como  tal,  não  pode  ser

reconhecida como um órgão oficial, ainda que em caráter consultivo, o que inviabiliza

o projeto como originalmente apresentado.

Na forma do Substitutivo nº 1, a proposição faculta aos órgãos e às entidades da
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administração  pública  estadual  a  consulta  ao  IHGMG  em  assuntos  em  que  o

conhecimento técnico da instituição possa contribuir para o incremento das políticas

públicas do Estado.

O IHGMG, criado em 1907, resulta do estímulo à criação de entidades congêneres

ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro -  IHGB - no âmbito de cada Estado.

Fundado há 175 anos, o IHGB contou com o patrocínio de D. Pedro II, que incentivou

e financiou pesquisas, fez doações à instituição, presidiu diversas reuniões e cedeu

área para a primitiva sede. Desde sua fundação, o Instituto promove conferências,

exposições e cursos, além de pesquisa e reunião de volumosos acervos bibliográfico,

hemerográfico, arquivístico, iconográfico, cartográfico e museológico, à disposição do

público, e coordena as entidades congêneres espalhadas pelo País.

Como nos cabe analisar  o mérito  da proposição,  entendemos que a consulta a

estudiosos,  entidades  de  pesquisa  e  outros  grupos  especializados,  tais  como  o

IHGMG, quando da formulação das políticas estaduais, é recurso que contribui para o

aperfeiçoamento dos programas e ações da área.

Por  conseguinte,  somos  favoráveis  à  aprovação  da  matéria,  na  forma  do

substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Em razão dos argumentos expendidos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.651/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Elismar Prado, Presidente e relator - Luiz Henrique - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do presidente do Tribunal de Justiça,  a proposição em epígrafe “cria

cargos nos quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de

Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  21/3/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
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Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus

aspectos de mérito.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.879/2013 cria cargos - de provimento efetivo e de provimento

em comissão -, com os correspondentes padrões de vencimentos, nos quadros de

pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Em breve resumo, a proposição pretende criar,  no quadro de pessoal a que se

refere o Anexo VI da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, 100 (cem) cargos de

Oficial Judiciário e 1.100 (mil e cem cargos) de Oficial de Apoio Judicial (art. 1º), bem

como 16 (dezesseis) cargos no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei nº 16.645, de 5 de

janeiro  de  2007,  além de transformar  5 (cinco)  cargos de Gerente  em cargos de

Assessor Jurídico II, ambos de recrutamento limitado (art. 3º).

Com efeito, a criação de 1.200 (mil e duzentos) cargos de provimento efetivo, no

quadro  de  pessoal  da  Justiça  de  Primeira  Instância,  tem  como  objetivo  dar

prosseguimento  ao  “Plano  de  Instalação  de  Varas”,  em  conformidade  com  o

Planejamento Estratégico do Tribunal.  É medida que se  demonstra indispensável,

sobretudo em razão do aumento da movimentação processual em órgãos de 1º grau

de jurisdição. Devemos destacar que a criação dos cargos em referência contribuirá

para a diminuição da defasagem do número de servidores em atividade no Poder

Judiciário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  especialmente  a  média  de  servidores  por

comarca no Estado, se comparada com outros Estados-membros da Federação, de

acordo com informações extraídas do “Relatório de Justiça em Números”, elaborado

pelo Conselho Nacional de Justiça (ano-base 2011).

Justifica-se  ainda  a  criação  dos  cargos  de  provimento  efetivo  em  razão  da

existência de estudos técnicos que subsidiaram a elaboração da proposição, pelos
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quais se estima o provimento dos cargos ao longo dos próximos cinco anos, com a

perspectiva de provimento de aproximadamente 240 (duzentos e quarenta) cargos

por ano,  de acordo com o que vier  a ser definido no planejamento estratégico do

Tribunal de Justiça, observadas as condições financeiras e fiscais.

Fundamento  relevante  também  se  encontra  na  consideração  de  que,  além  do

aumento considerável do número de processos anualmente distribuídos e do acervo

total de feitos ativos na 1º instância, a criação de 1.200 (mil e duzentos cargos de

provimento efetivo) destinar-se-á precipuamente ao atendimento da programação de

instalação de novas varas, já criadas em lei, bem como ao atendimento de situações

críticas, identificadas pelo Tribunal de Justiça.

Já a criação de 16 (dezesseis)  cargos no quadro  de cargos de provimento  em

comissão é medida eficaz por destinar-se à melhoria da estrutura administrativa da

Superintendência Judiciária e da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça.

Ademais, compatibiliza-se com a missão institucional integrante do planejamento

estratégico do Tribunal de Justiça, cujo objetivo primordial é garantir uma prestação

jurisdicional com qualidade, eficiência e presteza, de forma a atender aos anseios da

sociedade e como instrumento de realização da justiça e promoção da paz social. Tal

medida possibilitará a reestruturação administrativa da Superintendência Judiciária da

Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça, com o objetivo de garantir agilidade e

qualidade  nos  trâmites  judiciais  e  na  infraestrutura  tecnológica  apropriadas  às

atividades judiciais, bem como reestruturar a tecnologia da informação do Tribunal. A

criação  desses  cargos,  portanto,  é  decisão  de  natureza  gerencial,  fundada  em

motivos de oportunidade e conveniência ao interesse público.

Por  derradeiro,  a  transformação dos  cargos  de  recrutamento  limitado  a  que se

refere o art. 3º da proposição é medida que se funda em juízo de oportunidade e

conveniência e, sob o ponto de vista gerencial, atenderá aos objetivos do Tribunal de

Justiça.

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 serão analisados, no momento oportuno, pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Acolhemos o Substitutivo nº 1, apresentado na Comissão de Constituição e Justiça,

que corrigiu o quantitativo dos cargos de Assessor Jurídico II e de Gerente, previsto

no anexo que acompanha o projeto, em razão do que dispõem os seus arts. 2º, IV e

VI, e 3º.

Assim,  consideramos  que  as  modificações  propostas  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  aprimoraram  o  projeto  e  o  adequaram  às  normas

constitucionais e legais vigentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.879/2013 na

forma do Substitutivo nº 1 aprovado na Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator - André Quintão - Inácio Franco - Leonardo

Moreira - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.127/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei  em epígrafe altera a Lei nº

13.799, de 21/12/2000, que dispõe sobre a Política Estadual dos Direitos da Pessoa

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

Pessoa Portadora de Deficiência, e dá outras providências.

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

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

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

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

Fundamentação

O projeto  de  lei  em epígrafe visa  alterar  o  conceito de  pessoa com deficiência

estabelecido no art. 1º da Lei nº 13.799, de 21/12/2000, e atualizar a terminologia

utilizada  por  essa  lei,  substituindo  o  termo  “pessoa portadora  de  deficiência”  por

“pessoa com deficiência”.
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Inicialmente,  não  há  dúvidas  de  que  a  matéria  constante  da  proposta  é

extremamente  relevante,  não  apenas  por  sua  envergadura  constitucional,  mas

também  por  tratar  da  saúde,  proteção  e  integração  social  das  pessoas  com

deficiência, valores intimamente atrelados à dignidade da pessoa humana, um dos

fundamentos que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 proclama

em seu art. 1º (inciso III), em prol da consolidação do verdadeiro Estado Democrático

de Direito.

Compete a todos os entes federativos (art. 24 da Constituição da República) legislar

sobre  defesa da saúde (inciso XII  do  art.  24)  e  proteção e  integração social  das

pessoas com deficiência (inciso XIV do art. 24). A matéria é, pois, de competência

concorrente, e o Estado pode legislar sobre ela. No que concerne à iniciativa para

deflagrar o processo legislativo, nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo,

porquanto  inexiste  norma  constitucional  instituidora  de  reserva  de  iniciativa  em

relação  à  matéria  objeto  da  proposição.  Não  vislumbramos,  portanto,  óbices  de

natureza jurídico-constitucional à tramitação da matéria nesta Casa.

Entretanto,  julgamos  necessário  proceder  a  algumas  alterações  no  projeto  em

análise.  Com  exceção  do  seu  art.  2º,  todos  os  outros  simplesmente  atualizam  a

terminologia  utilizada  na  lei  que  se  pretende  modificar,  substituindo  a  expressão

“pessoa portadora de deficiência” por “pessoa com deficiência”. A maneira como essa

atualização foi proposta no projeto original, entretanto, consistiu na cópia de toda a lei

e substituição da expressão, o que não está de acordo com as diretrizes da técnica

legislativa.  Assim,  apresentamos  o  Substitutivo  nº1,  em  que  a  alteração  que  se

pretende levar a cabo em toda a lei é determinada por meio de um único artigo.

O art. 2° do projeto em análise é o único que propõe uma alteração material à Lei nº

13.799, de 2000, pois substitui o conceito de pessoa com deficiência estabelecido no

art.  1º  da  lei  utilizando  a  definição  de  deficiência  constante  no  Preâmbulo  da

Convenção  sobre  os  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência.  Embora  recorrer  à

mencionada convenção, que entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro em

31/8/2008 e foi promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25/8/2009, seja uma estratégia

pertinente, consideramos mais adequado substituir a definição da Lei nº 13.799 pela

definição constante no art. 1º da Convenção e não a que consta em seu preâmbulo
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Essa definição, além de atualizar a Lei nº 13.799, de 2000, promoveria uma coerência

terminológica entre as normas vigentes no sistema jurídico brasileiro sobre a mesma

matéria.

Entendemos,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  contribui  para  o

aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor.  Para  ajustá-lo  às  diretrizes  da  técnica

legislativa, conforme já mencionamos, e adequar a definição utilizada no art. 1º da lei

que se pretende alterar, propomos o Substitutivo n° 1 ao final deste parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.127/2013 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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

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

de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com a seguinte redação:

“Art. 1º - Para os efeitos desta lei, considera-se pessoa com deficiência o indivíduo

que  tem  impedimentos  de  longo  prazo  de  natureza  física,  mental,  intelectual  ou

sensorial,  os  quais,  em  interação  com  diversas  barreiras,  podem  obstruir  sua

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais

pessoas.”.

Art. 2º - Fica substituída em todo o texto da Lei nº 13.799, de 2000, a expressão

“pessoa portadora de deficiência” por “pessoa com deficiência”,  procedendo-se às

adequações gramaticais necessárias.

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

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/9/2013, as seguintes comunicações:

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Welington Fara

da Silva, ocorrido em 20/8/2013, em Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento da Sra. Reginalda

Fernandes Azevedo, ocorrido em 9/9/2013, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Presidência do Deputado Rômulo Viegas

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

Correspondência: Mensagem nº 526/2013 (encaminhando emendas ao Projeto de Lei

Complementar nº 23/2012),  do governador do Estado - Ofícios e cartão - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 58/2013 - Projetos de Lei nºs 4.489 a 4.493/2013 - Requerimentos nºs

5.559  a  5.573/2013 -  Requerimento  da  deputada  Luzia  Ferreira  -  Comunicações:

Comunicação do deputado Bosco - Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do

dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende -

André Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique -  Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Marques Abreu -  Neilando

Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia - 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 Rômulo Viegas) - Às 14h6min, 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

- A deputada Rosângela Reis,  2ª-secretária ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Deiró Marra, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 526/2013

-  A  Mensagem  nº  526/2013,  encaminhando  emendas  ao  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23/2012, foi publicada na edição anterior.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Alaerte  da  Silva,  prefeito  municipal  de  Aimorés,  prestando  informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.239/2013,  em atenção  a  pedido  de diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, escrivão do Cartório de Feitos Especiais do

Tribunal  de  Justiça  (2),  encaminhando  cópias  dos  acórdãos  proferidos  nos

julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 1.0000.11.056437-4/000

e 1.0000.11.075374-6/000.

Da Sra. Ana Lúcia de Oliveira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa  com  Deficiência  da  OAB-MG,  prestando  informações  relativas  ao

requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência encaminhado por  meio do

Ofício nº 1.579/2013/SGM e solicitando a indicação de representante desta Casa para

integrar aquela comissão. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Do Sr. Carlos Melles, secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.957/2013, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Elder  Gonçalo  M.  Dangelo,  subcorregedor  de  Polícia  Civil,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.064/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da
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Presidenta da República (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s

4.774/2013,  da  Comissão de Defesa do Consumidor,  e 5.015/2013,  da Comissão

Extraordinária das Águas.

Do Sr. Helvécio Tamm de Lima Filho, diretor-superintendente da Autopista Fernão

Dias S. A., prestando informações relativas ao requerimento do deputado Anselmo

José Domingos encaminhado por meio do Ofício nº 1.276/2013/SGM.

Do Sr.  José Antonio Corrêa Coimbra, chefe de gabinete do ministro de Minas e

Energia,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.554/2013,  da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. José Tarciso Raymundo, prefeito municipal de Ibitiúra de Minas, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.231/2013,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (3),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.701  e  4.901/2013,  do

deputado Anselmo José Domingos, e 4.669/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.321/2011, em atenção a pedido de

diligência da Comissão de Meio Ambiente, 2.900 e 3.620/2012 e 3.697, 3.792, 3.841,

3.894, 3.908, 3.909 e 3.936/2013, em atenção a pedidos de diligência da Comissão

de Justiça. (- Anexem-se o ofício e as informações aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Leonardo Barreto Moreira Alves, promotor de justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.178/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  secretário  de  Fazenda,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.029/2013, do deputado Anselmo José

Domingos.

Da  Sra.  Luciana  Marques  Coutinho,  procuradora  do  trabalho,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.183/2013, da Comissão do Trabalho.

Do Sr.  Marco  Aurélio  Cunha  de  Almeida,  presidente  em exercício  do  Conselho

Regional  de  Contabilidade  de Minas  Gerais,  manifestando  apoio  ao  nome do  Sr.

Gilberto  Pinto  Monteiro  Diniz  para  ocupar  o  cargo  de conselheiro  do  Tribunal  de

Contas. (- Anexe-se à Indicação nº 77/2013.)
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Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (8),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  3.114/2012  e  4.488,  4.493  e

4.768/2013, da Comissão de Direitos Humanos; 5.076 e 5.163/2013, da Comissão de

Combate ao Crack; 5.030/2013, do deputado Anselmo José Domingos; e 4.889/2013,

do deputado Duarte Bechir.

Da Sra.  Maria  Inês  Santos Silvério,  gerente-geral  de  Relações  Institucionais  da

Agência Nacional de Saúde Suplementar (substituta), prestando informações relativas

ao Requerimento n° 5.154/2013, da Comissão de Saúde.

Do Sr.  Paulo  Cesar  Vicente  de Lima,  promotor  de  justiça  da Coordenadoria  de

Inclusão e Mobilização Sociais, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.250/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Raquel Porto Santori, chefe de gabinete da Secretaria de Reordenamento

Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, informando a impossibilidade de

comparecimento do secretário de Reordenamento Agrário à audiência da Comissão

de Assuntos Municipais. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Roberto Luciano Fortes Fagundes, presidente da Associação Comercial e

Empresarial de Minas, acusando o recebimento de convite para audiência pública da

Comissão de Turismo em Pouso Alegre, em 13/9/2013. (- À Comissão de Turismo.)

Do  Sr.  Rodrigo  Xavier  da  Silva,  ouvidor  de  polícia  do  Estado,  solicitando  a

apreciação, ainda em 2013, do Projeto de Lei nº 1.443/2011, do deputado João Leite.

(- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.461 e 4.926/2013, respectivamente

da deputada Liza Prado e da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,  presidente  do  Conselho  Estadual  de

Promoção da Igualdade Racial, solicitando a destinação de recursos financeiros por

meio de emenda parlamentar à Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de

Desenvolvimento Social para a execução de políticas públicas de igualdade racial no

Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Vilson Luiz da Silva, presidente da Fetaemg, apresentando sugestões de

alteração do Projeto de Lei nº 4.440/2013, do governador do Estado. (- Anexe-se ao
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referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Waldetaro  Vitorino  Dias,  pesquisador  da  Diocese  de  Itabira  e  Coronel

Fabriciano, encaminhando documentos referentes à Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

(- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do  Sr.  Werley  Ferreira  de  Macedo,  vice-prefeito  municipal  de  Araguari,

manifestando  seu  apoio  à  manutenção  do  funcionamento  das  Apaes.  (-  Às

Comissões de Educação e da Pessoa com Deficiência.)

CARTÃO

Do  Sr.  Márcio  Reinaldo  Dias  Moreira,  prefeito  municipal  de  Sete  Lagoas,

congratulando-se  com  a  Presidência  desta  Casa  pela  manifestação  contrária  à

extinção das Apaes. (- Às Comissões de Educação e da Pessoa com Deficiência.)

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 58/2013

Acrescenta parágrafos ao art. 36 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° - Acrescentem-se, onde convier,  ao art. 36 da Constituição do Estado os

seguintes parágrafos:

“Art. 36 - (...)

§  ...  -  Considera-se,  nos  termos  desta  Constituição,  como atividade  de  risco  e

sujeita a condições especiais que prejudicam a integridade física, o efetivo exercício

das  atividades  desenvolvidas  pelos  agentes  penitenciários  e  agentes

socioeducativos.

§ ... - Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do art. 40, § 4°,

incisos  II  e  III,  da  Constituição  Federal,  para  o  agente  penitenciário  e  o  agente

socioeducativo,  que  serão  aposentados  voluntariamente,  independentemente  da

idade, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos a que se referem o art. 1° da Lei n° 19.553, de 2011; o
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art. 6° da Lei n° 13.720, de 2000, e o art. 1° da Lei n° 15.302, de 2004.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2013.

Sargento Rodrigues -  Adalclever Lopes -  Ana Maria Resende -  André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bosco - Braulio Braz - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Dilzon Melo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo  Perrella  -  Hélio  Gomes  -  Inácio  Franco  -  Ivair  Nogueira  -  João  Leite  -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique -  Mário Henrique Caixa -  Neilando Pimenta -  Rogério Correia -  Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Zé Maia.

Justificação: Com a Emenda n° 47, de 2005, à Constituição da República de 1988,

o tratamento  da aposentadoria especial  no  regime próprio de  previdência social  -

relativo aos servidores ocupantes de cargo efetivo - foi remetido aos legisladores de

cada ente da Federação, na medida em que restou alterado o art. 40, § 4°, da Carta

Magna.  Até  então,  o  que  havia  era  a  previsão  de  lei  complementar,  que,  na

interpretação do Texto Constitucional, devia ser entendida como lei complementar da

União.

Após a Emenda n° 47, a previsão constitucional é a de leis complementares, ou

seja, em respeito ao pacto federativo, cada ente (em especial, cada ente subnacional)

poderá  dispor  internamente  sobre  as  hipóteses  e  as  condições  de  aposentação

diferenciada no regime próprio de previdência, quando houver “casos de servidores: I

-  portadores  de  deficiência;  II  -  que  exerçam  atividades  de  risco;  (ou)  III  -  cujas

atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a

integridade física”.

Assim,  esta  proposta  de  emenda  à  Constituição  visa  adaptar  o  art.  36  à

possibilidade  de  o  próprio  Estado  reconhecer  o  caráter  diferenciado  da  atividade

exercida  pelos  agentes  penitenciários,  o  que  abre  espaço  para  a  concessão  de

aposentadoria especial a tal categoria, já que seus integrantes estão sujeitos a riscos

à sua integridade física, por desempenharem atividades perigosas.

Trata-se, pois, de criar as condições para a aplicação no disposto no art. 40, § 4°,
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da Constituição Federal, que trata da aposentadoria especial de servidores públicos

que exercem atividades de risco.  Entre essas atividades,  sem sombra de dúvida,

enquadram-se as exercidas pelos agentes penitenciários.

Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.489/2013

Reconhece  a  região  do  Triângulo  Mineiro  como  produtora  de  queijo  minas

artesanal, integrada ao programa Queijo Minas Artesanal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica reconhecida a região do Triângulo Mineiro como produtora de queijo

minas  artesanal,  integrada  ao  programa  Queijo  Minas  Artesanal,  executado  pela

Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Emater-MG -, em parceria com o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e com a

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa.

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2013.

Liza Prado

Justificação:  Este projeto visa ao reconhecimento,  com posterior  certificação,  da

região do Triângulo Mineiro como produtora de queijo minas artesanal, integrada ao

programa Queijo  Minas  Artesanal,  que é  executado pela  Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -, em parceria

com o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e com a Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa.

O  queijo  minas  é  produzido  em  todo  o  Estado,  mas  atualmente  apenas  cinco

regiões possuem o reconhecimento e a certificação como produtoras desse queijo.

São elas: Canastra, Serro, Araxá, Cerrado e Campo das Vertentes, com o título de

produtoras  tradicionais.  Os  queijos  das  regiões  Canastra  e  Serro  já  possuem

indicação geográfica - IG.
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Essa situação,  inarredavelmente, termina por  desestimular a produção do queijo

nas  demais  regiões,  por  diversos  fatores,  mas  especialmente  pela  dificuldade de

padronização da produção em níveis superiores de qualidade em razão da falta de

recursos e investimentos.

Assim, o objetivo deste projeto é estimular a produção de alta qualidade e agregar

valor  ao  produto  da  região  do Triângulo,  com  a  expansão  da  renda  nos  setores

envolvidos, inclusive com a exportação para os mercados interno e externo.

A iniciativa visa criar mais uma alternativa de trabalho para os pequenos produtores

de leite da agricultura familiar do Triângulo Mineiro, gerando emprego e qualidade de

vida, além de fortalecer o cooperativismo e o associativismo dos produtores locais.

Anteriormente o tema era tratado pela Lei nº 14.185, de 2002, que era altamente

seletiva e inviabilizava a certificação do queijo. Por isso, apenas 230 produtores eram

cadastrados no IMA, em um universo de 30 mil produtores.

Em dezembro de 2012, foi editada a Lei nº 20.549, que revogou a lei  anterior e

passou  a  abranger  toda  a  cadeia  produtiva.  Houve  o  reconhecimento  de  novas

variedades  e  a  criação  de  condições  para  a  regularização  sanitária  e  fiscal  do

produtor, além da viabilização do acesso a recursos públicos.

O fato é que a região do Triângulo Mineiro preenche os requisitos necessários,

como clima, relevo e tipo de solo, entre outros, para que sua produção seja integrada

ao programa Queijo Minas Artesanal.

Vale  ressaltar  que  o  Município  de  Uberlândia  já  possui  uma  lei  que  baliza  a

produção de queijo artesanal, definindo as condições necessárias para produzir,  a

qualidade final do produto e o tempo de maturação necessário, o que se coaduna

com  a  legislação  estadual  e  facilitará  o  reconhecimento  ora  pleiteado  da  sua

produção de queijo. Além disso, a Prefeitura Municipal de Uberlândia já conta com o

Centro de Inspeção Municipal, que tem a fiscalização integrada ao IMA. Segundo a

prefeitura,  no  Triângulo  Mineiro  existem  cerca  de  1,3  mil  produtores  de  queijo

artesanal que poderão ser beneficiados com sua inclusão no programa Queijo Minas

Artesanal.

As metas estaduais com a implantação do programa Queijo Minas Artesanal são:

garantir  a  segurança  alimentar  por  meio  do  controle  sanitário  do  processo  de
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produção;  incentivar  e  fortalecer  a  organização  dos  produtores;  cadastrar  os

produtores e buscar a certificação de origem de seus produtos; e definir  a cadeia

produtiva.

Por  meio  da  Secretaria  de  Agricultura  e  dos  órgãos  a  ela  vinculados,  como a

Emater-MG  e  o  IMA,  são  adotadas  medidas  de  combate  à  clandestinidade  e  à

informalidade, através do registro e da vigilância em todo o território mineiro. Com a

publicação do ato,  o produtor mineiro desse tipo de queijo,  maturado em período

inferior a 60 dias, poderá comercializar o produto por todo o País.

Antes  da  revisão  da  legislação,  a  comercialização  estava  restrita  a  queijarias

situadas em região de IG e a propriedades certificadas pelo Programa Nacional de

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal - PNCEBT.

Além  da  redução  do  prazo  de  maturação,  órgãos  do  governo  estadual  estão

atuando em parceria para a inspeção, descentralizando e facilitando o processo de

certificação.

O programa Queijo Minas Artesanal,  executado pela Emater-MG, abrange, entre

outros aspectos, a organização e padronização dos produtores, a padronização de

produtos, a normatização de processos de produtos, a normatização de processos de

produção, as embalagens, a comercialização e, finalmente, a certificação da origem e

qualidade dos queijos.

A realização desse programa assegura principalmente aos pequenos produtores de

leite mais uma alternativa para a comercialização de seu produto, com maior valor

agregado, gerando mais emprego e melhorando sua qualidade de vida. Os recursos

do  programa  são  disponibilizados  pelo  governo  federal,  através  do  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário.

Por  fim,  insta informar  que,  recentemente,  o ministro  da  Agricultura,  Pecuária e

Abastecimento, Antônio Andrade, assinou, em Belo Horizonte, a instrução normativa

que  estabelece  novos  critérios  para  facilitar  o  registro  de  queijos  artesanais

tradicionalmente produzidos a partir de leite cru e seu trânsito pelo território brasileiro.

Essa instrução normativa vem se adequar aos critérios e ações já adotados em Minas

para incentivar a expansão comercial do queijo nacionalmente, sem abrir mão das

normas de qualidade.
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Por  todo  o  exposto,  ressaltada  a  importância  do  tema para  o  desenvolvimento

econômico e social do Estado, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

- 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.

PROJETO DE LEI Nº 4.490/2013

Declara de utilidade pública a Associação Solidária  Vencer  Juntos com Cristo -

ASVEJC -, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Solidária Vencer Juntos

com Cristo - ASVEJC -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2013.

Carlos Pimenta

Justificação: A Associação Solidária Vencer Juntos com Cristo -  ASVEJC -,  com

sede no Município  de  Montes  Claros,  é  uma entidade beneficente  de  assistência

social, de direitos privados, sem fins lucrativos e econômicos, segundo o art. 1º de

seu estatuto. Tem como finalidades prestar assessoria a projetos sociais de geração

de trabalho e renda, visando à melhoria na qualidade de vida de famílias em situação

de  vulnerabilidade;  buscar  parcerias  e  firmar  convênios  em  prol  dos  associados;

apoiar  os  grupos  associados  na  comercialização  de  seus  produtos,  visando  ao

aumento na receita das vendas; e fortalecer a Pastoral da Criança na Arquidiocese de

Montes Claros.

Fundada em 20 de junho de 2008, a Associação Solidária Vencer Juntos com Cristo

encontra-se  em  pleno  e  regular  funcionamento,  cumprindo  suas  finalidades

estatutárias e sociais. Os membros de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não

são  remunerados,  conforme  atesta  o  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Antônio

Silveira  de  Sá.  Os  membros  da  Coordenação-Geral  e  do  Conselho  Fiscal  não

perceberão nenhuma remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,

a  qualquer  título,  sendo  inteiramente  gratuitos  os  serviços  que  prestarem  na

associação.
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Em caso de dissolução da entidade, pagos os compromissos, seu patrimônio será

doado a uma entidade congênere, com fins assistenciais, à escolha da Assembleia-

Geral.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, atendidos que se

acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.491/2013

Institui o programa Passe Livre Estudantil e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  instituído  o  programa  Passe  Livre  Estudantil,  que  assegurará  a

gratuidade  no  sistema  de  transporte  público  coletivo  ao  estudante  do  ensino

fundamental,  médio  ou  superior  que  esteja  regularmente  matriculado  e  com

frequência comprovada em instituição pública ou privada de ensino.

Art. 2° - O montante dos recursos financeiros necessários ao custeio do programa

instituído por esta lei será calculado com base no número de alunos transportado e

no valor da tarifa fixada para o acesso ao transporte público coletivo.

§ 1° - Para o custeio do benefício instituído nesta lei, serão utilizados os recursos

provenientes  dos  royalties do  minério,  destinados  a  ações  nas  áreas  de  meio

ambiente, saúde, educação e segurança.

§ 2° - A destinação estabelecida no § 1° integra, para todos os fins, o custeio da

educação, nos termos do art. 214, V, da Constituição da República.

§ 3° - O órgão do Poder Executivo responsável pela gestão do transporte público

coletivo encaminhará periodicamente, na forma de regulamento, ao órgão do Poder

Executivo  responsável  pela  gestão  do  programa documento  contendo  os  valores

apurados e auditados referentes ao transporte dos estudantes.

§ 4° - O repasse previsto neste artigo não prejudica a transferência dos recursos:

I  -  devidos  pelo  Estado  aos  municípios  em  virtude  do  transporte  de  alunos

matriculados nos estabelecimentos de ensino estaduais;

II - previstos em outros programas de transporte de alunos.
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Art. 3° -Aplica-se ao programa Passe Livre Estudantil as demais normas que tratam

do assunto, com as adaptações necessárias.

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

Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição  é  de  interesse  público,  uma  vez  que  visa,  por

intermédio  do  programa  Passe  Livre  Estudantil,  garantir  transporte  gratuito  aos

estudantes  que  utilizam  o  sistema  de  transporte  público  coletivo para  frequentar

escolas.  Esse  programa  materializa  o  direito  à  educação,  constitucionalmente

assegurado.

Ademais, cabe ao Estado legislar com o fim de assegurar o direito à educação, nos

termos dos arts. 23, V, e 24, IX, da Constituição Federal. O mencionado projeto vem

ao encontro da série de manifestações populares ocorridas no mês de junho de 2013,

quando se constatou que o transporte público coletivo, além de precário, é ineficiente

e caro,  o  que  acaba  por  limitar  o  direito  de  ir  e  vir,  previsto  no  art.  5°,  XV,  da

Constituição  da  República.  Destaca-se  que  essa  circunstância  é  especialmente

dramática  no  caso  dos  estudantes,  que  em  geral  não  possuem  fonte  de  renda

própria, restando prejudicados quanto ao deslocamento necessário entre a escola e a

residência, muitas vezes não realizado por falta de meios para custeá-lo.

De fato, os estudantes têm um ônus com o pagamento de passagem que diversos

segmentos  da  sociedade  não  têm.  É o  que  se  conclui  quando  se  verifica  que  o

trabalhador empregado tem seu transporte custeado pela empresa, que o idoso goza

de  gratuidade  no  transporte  público,  assim  como a  pessoa com deficiência  ou  o

policial fardado.

Dessa forma,  visa-se  com esta  proposição,  além de garantir  o  passe livre  aos

estudantes, investir na educação, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres

pares para a aprovação desta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 20/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.492/2013

Declara de utilidade Pública a Associação dos Moradores do Bairro Lava-Pés e

Medalha Milagrosa, com sede no Município de Bambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Lava-Pés e Medalha Milagrosa, com sede no Município de Bambuí.

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

Sala das Reuniões, 11 setembro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Lava-Pés e Medalha Milagrosa,

com sede no Município de Bambuí, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre

suas  finalidades  precípuas  cultivar  a  mais  ampla  e  perfeita  cordialidade entre  os

sócios;  promover  atividades  sociais,  culturais,  de  lazer,  desportivas  e  outras  de

interesse  das  comunidades  que  representa;  trabalhar  em  prol  da  melhor

compreensão entre as pessoas e destas com as autoridades dirigentes do município,

do Estado e da Nação.

A entidade 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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.493/2013

Dispõe  sobre  isenção  de  taxas  para  emissão  de  segunda  via  da  Carteira  de

Identidade,  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  e  do  Certificado  de  Registro  e

Licenciamento de Veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As vítimas de crime de furto ou roubo no território do Estado ficam isentas
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do pagamento de taxa para emissão de segunda via dos documentos Carteira de

Identidade,  Carteira  Nacional  de  Habilitação  e  Certificado  de  Registro  e

Licenciamento de Veículo.

§  1º  -  O  pedido  de  isenção  deve  ser  acompanhado  do  registro  da  ocorrência

lavrado por autoridade policial competente.

§ 2º - A segunda via do documento furtado ou roubado deve ser requerida no prazo

máximo  de  trinta  dias  após  a  ocorrência  do  fato,  perdendo  a  vítima  o  direito  à

gratuidade após esse prazo.

Art.  2º  -  A falsa  comunicação de crime de furto  ou  roubo  acarreta  as  sanções

previstas no Código Penal Brasileiro.

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

Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O furto ou roubo de documentos pessoais  é uma das modalidades

criminosas que mais  cresce no País.  Vários  casos são registrados todos os dias.

Criminosos de posse de documentos furtados ou roubados abrem contas, solicitam

cartões de crédito, fazem empréstimos e compras, dando muita dor de cabeça às

vítimas.

Mesmo com todos esses transtornos, o cidadão ainda se depara com mais uma

árdua etapa a cumprir, a de providenciar todos os documentos furtados ou roubados,

sabedores de que terão que desembolsar uma quantia significativa para retirá-los.

A Constituição Federal prevê, em seu art. 144, que a segurança pública é dever do

Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da

ordem  pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio.  Ela  foi

constitucionalmente tratada como direito  e garantia  fundamental,  assegurados aos

cidadãos brasileiros, tratando-se de cláusula pétrea (que não pode ser modificada),

na forma dos arts. 5º, caput, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal de 1988.

Assim, diante dessa garantia fundamental dos cidadãos, surge a possibilidade da

isenção do pagamento de taxa para emissão de segunda via de documentos furtados

ou roubados, quando houver omissão do Estado no cumprimento de seu dever de

manter a segurança pública, desde que a omissão decorra de deficiência ou falha na
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prestação do serviço, dentro dos parâmetros de razoabilidade.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.669/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  5.559/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de Transportes pedido de providências  para a  construção de 14 mata-

burros em estradas vicinais do Município de Gurinhatã. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  5.560/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esportes pedido de providências para a destinação de recursos para a

realização  da  IV  Copa  Uberlândia  Goalball,  no  Município  de  Uberlândia.  (-  À

Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  5.561/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a disponibilização

de cinco computadores completos, com impressoras, para as escolas municipais e o

Departamento  Municipal  de  Educação,  Cultura,  Esporte  e  Lazer  do  Município  de

Gurinhatã. (- À Comissão de Educação.)

Nº  5.562/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a disponibilização de uma perua

para a Associação Voluntária de Combate ao Câncer. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.563/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Esportes de

Contagem pela realização da 8ª Corrida João César de Oliveira. (- À Comissão de

Esporte.)

Nº  5.564/2013,  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 do

Corpo  de  Bombeiros  Militar  em  2013  e  para  a  convocação  dos  candidatos

excedentes. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.565/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria de Educação pedido de providências para a transferência da Profa. Elaine

Cristiane Perine da Escola Estadual Padre João de Marques, em Belo Horizonte, para

a  Escola  Estadual  Serafim  Ribeiro  Resende,  em  Florestal.  (-  À  Comissão  de

Educação.)

Nº 5.566/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Unialgar - Algar Universidade de Negócios - pelos 15 anos de

sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.567/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Casa da Criança do Município de Campanha pelo

transcurso de seu cinquentenário e pelo lançamento do livro comemorativo desse

jubileu. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.568/2013, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações,  incluindo  cópia  dos

correspondentes documentos, sobre a implantação da primeira estação de tratamento

de esgoto - ETE - no Município de Caratinga, especialmente com relação aos itens

que especifica. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  5.569/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao DER-MG pedido de providências para

que  se  agilize  o  processo  de  licitação da pavimentação do trecho que  ligará  os

Municípios de São Gotardo e Serra da Saudade, constante no programa Caminhos

de Minas.

Nº  5.570/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

regulamentação da Lei Municipal nº 10.119, de 2011, que dispõe sobre a circulação

de veículos  de tração animal  e de animal  montado ou não em via pública  nesse

município.

Nº  5.571/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para o aumento do número de

horários das linhas 3.040 - Ibirité (Lago Azul)-Cidade Industrial; 3.356 - Ibirité (Canaã

e Vila Nunes)-Belo Horizonte, via Av. São Paulo; 3.370 - Ibirité (Canaã e Canoas)-

Belo Horizonte; 3.380 - Ibirité (Canaã e São Pedro)-Belo Horizonte; e 3.501 - Ibirité-
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Belo Horizonte (Executivo). (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 5.572/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  integrantes  da  22ª  Cia.

Independente da PMMG, pela participação em ocorrência, em Caratinga, que resultou

na  prisão  de  uma  pessoa  e  na  apreensão  de  maconha  e  dinheiro;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral dessa corporação pedido de providências para que

seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.573/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com os estudantes  dos  ensinos  médio e  fundamental  do  Lar  dos

Meninos São Vicente de Paulo e da Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo pelo

lançamento do livro Prosa e poesia. (- À Comissão de Educação.)

Da deputada  Luzia  Ferreira  em  que  solicita  seja  dada  ciência  a  esta  Casa  do

relatório  final  da  Comissão  Parlamentar  Mista  de  Inquérito  da  Violência  contra  a

Mulher no Brasil, instalada no Congresso Nacional.

Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Bosco.

Questão de Ordem

O deputado Deiró Marra -  Sr. Presidente, verificando a falta de quórum, solicito o

encerramento, de plano, da 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 logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 12, 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 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CPI DA TELEFONIA, EM

28/8/2013

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Ulysses
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Gomes, João Leite, Adalclever Lopes, Romel Anízio e Sargento Rodrigues, membros

da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  deputada  Liza  Prado e  o

deputado Alencar da Silveira Jr. Havendo número regimental, o presidente, deputado

Zé Maia, 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 obter esclarecimentos sobre o objeto da Comissão

e comunica o recebimento da seguinte correspondência: da deputada Liza Prado,

encaminhando  cópia  de  requerimento  de  sua  autoria,  dirigido  à  Anatel,  em  que

solicita  providências  para  a  viabilização  de  uma  torre  do  sinal  Vivo  de

telecomunicações  para  o  Distrito  de  Souza,  juntamente  com a  resposta  recebida

desse órgão, para que a comissão tenha conhecimento, analise e tome as medidas

cabíveis para a solução do problema; e da sra. Érica Figueira de Almeida Werneck,

assistente técnica da assessoria de gabinete da Secretaria Nacional do Consumidor

do  Ministério  da  Justiça,  informando  a  impossibilidade  de  comparecimento  da

secretária,  Sra.  Juliana  Pereira  da  Silva.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria Laura Santos, Coordenadora do Procon

Municipal,  e  os  Srs.  Jacson  Rafael  Campomizzi,  Procurador  de  Justiça  e

Coordenador do Procon Estadual; Marcos Tofani, Promotor de Justiça da Promotoria

de Justiça  de  Defesa do Consumidor  do Ministério  Público  do  Estado;  e Marcelo

Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A presidência  concede  a  palavra  aos  deputados  membros  da  comissão,

autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas.  O  Presidente,  deputado  Zé  Maia,  agradece  aos  convidados  pela

presença e pelas informações prestadas e suspende a reunião por alguns minutos

para que os parlamentares possam se despedir. Nesse momento, alguns deputados

se ausentam da reunião por necessidade de presença em votação no Plenário da

Casa. Não havendo quórum para a votação de proposições, o Deputado João Leite

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a



669
____________________________________________________________________________

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Romel Anízio, presidente - Sargento Rodrigues - João Leite - Cabo Júlio.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/9/2013

Às 14h35min, 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar 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  nºs  5.439  e

5.441/2013. 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, 10 de setembro de 2013.

Marques Abreu, presidente -Tenente Lúcio - Ulysses Gomes.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA TELEFONIA, EM 11/9/2013

Às  10h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Romel Anízio,  Sargento  Rodrigues e Cabo Júlio  (substituindo o deputado Ulysses

Gomes, por  indicação da Liderança do MSC), membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Romel Anízio, 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, devido às reuniões

para discussão do monitoramento dos programas de ações do PPAG 2012-2015, no

exercício de 2013, convoca os membros da CPI para a reunião extraordinária a ser
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realizada  na  mesma  data,  às  15h30min,  no  Plenarinho  II,  para  discutir  e  votar

proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

João  Leite,  presidente  -  Sargento  Rodrigues  -  Adalclever  Lopes  -  Celinho  do

Sinttrocel.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 416/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

Convênio  ICMS  nº  150,  de  17  de  dezembro  de  2012,  celebrado  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no  Diário do Legislativo em 9/5/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Por determinação do presidente desta Casa, foi a Mensagem nº 485/2013 anexada

à proposição em exame, nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 150/2012 altera o Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de

2012, que concede isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas saídas interestaduais de rações para

animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua  fabricação,  cujos  destinatários  estejam

domiciliados em municípios com situação de emergência ou de calamidade pública

declarada  em  decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o

semiárido brasileiro.

Nos termos da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 54/2012, são beneficiadas

pela referida isenção as seguintes mercadorias relacionadas nos incisos II, III e VI da

cláusula primeira e incisos I, II e IV da cláusula segunda do Convênio ICMS nº 100,

de 4 de novembro de 1997:
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“Cláusula primeira - (…)

II - ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto, enxofre;

(...)

III - rações para animais, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo;

(...)

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.”.

A alteração promovida pelo Convênio ICMS nº 150/2012 incide sobre Anexo I do

Convênio ICMS nº 54/2012, que apresenta a listagem dos municípios do semiárido

beneficiados com a isenção, em virtude de situação de emergência ou de calamidade

pública,  declarada  nos  decretos  estaduais  também  citados  no  referido  anexo.  O

objetivo dessa alteração é acrescentar à lista oito municípios do Estado do Piauí.

Constam da lista do Anexo I, além de 41 municípios de Minas Gerais, municípios dos

Estados  de  Alagoas,  Bahia,  Ceará,  Maranhão,  Paraíba,  Pernambuco,  Piauí,  Rio
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Grande do Norte e Sergipe. O Anexo II apresenta lista de municípios beneficiados

localizados fora do semiárido brasileiro e que têm a sua situação de emergência ou

de calamidade pública, decorrente da estiagem, declarada em portaria do Ministério

da Integração Regional.

Cabe esclarecer que a Mensagem nº 485/2013 tem o objetivo de complementar a

proposição  em  exame,  uma  vez  que  encaminha  cópia  do  Convênio  ICMS  nº

150/2012, motivo pelo qual foi a ela anexada.

Salienta-se que a apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito do

Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, e no art. 1º, caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida

a  legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os

convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou

incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão

submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao

de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,

que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no

art. 4º da mencionada lei federal. Em seu art. 1º, a lei estabelece que as isenções do

ICMS  serão  concedidas  ou  revogadas  nos  termos  de  convênios  celebrados  e

ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme o seu art. 4º, no prazo de

15  dias  contados  da  publicação  dos  convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e

independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada

unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,

considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do Convênio ICMS nº 150/2012, por meio

do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 150, de 17 de dezembro de 2012, celebrado no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art.  1º -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº 150,  de 17 de dezembro de 2012,

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, 11 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Rogério

Correia - Romel Anízio - Jayro Lessa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.286/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe institui a

Comenda Nhá Chica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/7/2013  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Cultura  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

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 4.286/2013 tem por objetivo instituir a Comenda Nhá Chica, com

a finalidade de homenagear pessoas físicas e jurídicas que se tenham destacado

pela realização de atividades relacionadas com a melhoria das condições de vida e

bem-estar da população, especialmente na área da saúde. Essa condecoração será

concedida, anualmente, pelo governador do Estado, no dia 2 de maio, em cerimônia a

ser realizada no Município de Baependi.

É importante destacar que a instituição de comenda é matéria que se enquadra na

competência do estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da República, pois
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não  se  encontra  entre  aquelas  reservadas  à  União,  fixadas  pelo  art.  22,  ou  ao

município, relacionadas no art. 30.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da

Constituição  Mineira  não  fixa  a  matéria  em  análise  como  reservada  à  Mesa  da

Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público

e do Tribunal  de  Contas.  Assim,  não há impedimento  à  deflagração do processo

legislativo por membro desta Casa.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do

art.  90  da  Constituição  Mineira,  que  determina  ser  competência  privativa  do

governador do Estado conferir  condecoração e distinção honoríficas. Entretanto, a

matéria contém algumas impropriedades jurídicas, que passamos a analisar.

Inicialmente,  vale  assinalar  que  a  liberdade  religiosa,  um  dos  mais  importantes

direitos individuais previstos na Constituição da República, decorre do princípio da

laicidade adotado no inciso I de seu art. 19, que impõe a separação entre instituições

governamentais  e  religiosas.  Ao  vedar  aos  entes  federativos  “estabelecer  cultos

religiosos ou igrejas,  subvencioná-los,  embaraçar-lhes o funcionamento ou manter

com  eles  ou  seus  representantes  relações  de  dependência  ou  aliança”,  o  texto

constitucional  declara  a  separação  entre  Estado  e  religião,  sem  excluir,

evidentemente, a inter-relação de interesse público de autoridades governamentais e

religiosas, na forma da lei.

Em decorrência disso, devem ser suprimidas as referências religiosas contidas no

art. 1º do projeto, como a valorização das atividades na campanha pela canonização

de Nhá Chica, o turismo religioso e o desenvolvimento espiritual da população.

Outro ponto a ser observado é que o texto estabelece a constituição de um Comitê

Permanente que administrará a comenda criada, determina suas competências e fixa

regras para seu funcionamento, nos arts. 3º e 4º. Entretanto, o art.  66, III,  “e”, da

Constituição do Estado, reserva para a iniciativa privativa do governador a criação, a

estruturação e a extinção de secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da

administração  indireta.  Assim,  não  é  permitido  a  membro  desta  Casa  apresentar

proposição que vise criar comitê com atribuições específicas na estrutura do Poder

Executivo.
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Por fim, o art. 10 dispõe que o Poder Executivo regulamentará a nova lei no prazo

de  90  dias.  A elaboração  de  regulamentos  para  possibilitar  o  cumprimento  das

determinações legais é competência privativa do governador do Estado, estabelecida

pelo inciso VII do art. 90 da Carta Mineira. Portanto, sua recomendação por norma

legal é também desnecessária.

Para corrigirmos essas impropriedades,  apresentamos,  ao final  deste parecer,  o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 4.286/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Comenda Nhá Chica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Comenda Nhá Chica.

Art. 2º - A Comenda Nhá Chica destina-se a homenagear pessoas físicas e jurídicas

que se tenham destacado em atividades relacionadas com:

I - o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas em prol da saúde e do

bem estar da população;

II - o fomento da saúde pública;

III - o combate à fome e à miséria;

IV - a melhoria das condições sanitárias da população;

V - a promoção da cidadania;

VI - o fortalecimento da família;

VII - a promoção da dignidade humana.

Art. 3º - A Comenda Nhá Chica será administrada por um comitê a ser designado

pelo Governador do Estado.

Parágrafo único - O Prefeito do Município de Baependi será o presidente de honra

do comitê.

Art. 4º - A Comenda Nhá Chica será concedida anualmente, pelo Governador do

Estado, em cerimônia realizada no dia 2 de maio, no Município de Baependi.

Parágrafo único - A concessão da Comenda em data diferente da estabelecida no



676
____________________________________________________________________________

caput deste artigo só poderá ser feita por motivo de força maior, a juízo de seu comitê

organizador.

Art. 5º - Os agraciados com a Comenda receberão diploma e medalha, na forma do

cerimonial estabelecido por seu comitê.

Parágrafo único - O diploma será assinado pelo:

I - Governador do Estado;

II - presidente de honra do comitê;

III - presidente do comitê.

Art. 6º - A relação dos agraciados será publicada por ato do Governador do Estado

e  conterá  o  nome completo  e  a  qualificação  do  indicado,  além da atividade que

motivou sua indicação.

Parágrafo único - Os dados dos agraciados e suas realizações constarão em livro

especial de registro, em ordem cronológica.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.257/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  495/2007,  por  sua  vez  originado  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.109/2005,  dispõe  sobre  a  instalação  de

dispositivos hidráulicos visando ao controle e à redução do consumo de água e dá

outras providências.

Publicada no Diário do Legislativo em 28/4/2011, a proposição, preliminarmente, foi

distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Administração Pública,

que opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça.
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Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, em obediência ao art.

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

Fundamentação

Inicialmente,  conforme  observado  pelas  comissões  anteriores,  proposições

idênticas ao projeto em tela já tramitaram nesta Casa nas duas últimas legislaturas.

Como  não  ocorreram  alterações  que  justifiquem  nova  interpretação  da  matéria,

reproduzimos a seguir a fundamentação exarada no parecer apresentado na ocasião:

“O projeto de lei em pauta torna obrigatória a instalação de dispositivos hidráulicos

que  visem  ao  controle  e  à  redução  do  consumo de  água  nos  empreendimentos

imobiliários destinados ao serviço público que venham a ser construídos, assim como

a  substituição  gradativa  dos  atuais  equipamentos  por  ocasião  de  reformas  dos

edifícios existentes. Além disso, a proposição especifica os dispositivos hidráulicos a

serem utilizados em tais empreendimentos, no escopo de reduzir os gastos do Poder

Executivo quanto ao consumo de água.

A Comissão de Constituição e Justiça, além de não vislumbrar óbice de natureza

jurídico-constitucional  a  impedir  a  normal  tramitação  da  proposição,  evidenciou  a

competência residual do Estado para regular matéria  não atribuída à União e aos

Municípios.  Não  há  nenhuma  vedação  à  instauração  do  processo  legislativo  por

iniciativa do parlamentar desta Casa.  Com a apresentação da Emenda nº 1, essa

Comissão  corrigiu  equívoco  redacional  do  art.  1º  e,  por  meio  da  Emenda  nº  2,

estendeu o alcance da norma aos Poderes do Estado, ao Ministério Público e ao

Tribunal de Contas.

A Comissão de Administração Pública informou que a medida cogitada no projeto é

extremamente oportuna e conveniente. A relativa abundância de água no Brasil não

pode servir de motivo para o desperdício e consumo exagerado. A providência básica

prevista no projeto objetivando o controle e a redução do consumo de água, por si só,

se  compatibiliza  com os interesses  da administração pública  e  com a  política  do

governo de contenção dos gastos.

Em  função  da  iminente  escassez  de  água,  o  projeto  aprimora,  de  forma

incontestável,  a  legislação  vigente.  A  racionalização  e  consequente  redução  do

consumo  de  água  traz  amplos  benefícios  a  toda  a  sociedade,  com  adoção  de
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sistemas e equipamentos que, comprovadamente, otimizam a utilização da água. A

promoção da economia de recursos hídricos é fundamental,  e o poder público, ao

implementar  essa  diretriz  em  suas  instalações,  fecha  o  ciclo  em  prol  da

sustentabilidade de um dos mais importantes recursos naturais do nosso planeta.

Do ponto de vista financeiro, o projeto em apreço não gera aumento de despesa

para  o  Estado,  sendo  certo  que  o  eventual  custo  maior  dos  equipamentos  que

menciona será absorvido com a economia de água que eles mesmos proporcionarão,

de forma permanente.”

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.257/2011, no

1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes, relator - Jayro Lessa - João Vítor Xavier -

Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.964/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe “institui o

Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Abacaxi e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  16/3/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

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

do Regimento Interno.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria.  Na  análise  de  mérito,  a

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou pela aprovação da matéria

na forma do texto original, acrescido das Emendas nos 1 a 4, que apresentou.

Vem  agora  a  proposição  a  esta  comissão,  que  apreciará  suas  repercussões

orçamentárias e financeiras, conforme prescreve o art. 102, VII, “d”, do mencionado

regimento.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende criar um polo de incentivo à cultura do abacaxi

na microrregião de Frutal,  abrangendo quatro municípios, além de Frutal,  sede do

arranjo. A norma prevê diretrizes para a execução das políticas públicas do Estado,

com o objetivo de incrementar a disseminação tecnológica aplicável à produção do

abacaxi,  promover  o  aumento  de  competitividade do  setor,  além  de fortalecer  as

cooperativas, as associações e os produtores individuais de abacaxi instalados nos

municípios integrantes do polo.

Uma análise do setor de produção de abacaxi  no Estado de Minas Gerais,  nas

últimas duas décadas, demonstra que houve uma forte retração do mercado mineiro

quando comparado com o mercado nacional. A série histórica que pode ser vista na

tabela 1,  a seguir,  divulgada pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento de Minas Gerais - Seapa-MG - revela que, para o período de 1994 a

2013,  a  produção  de  abacaxi  em  termos  de  área  cultivada  em  Minas  Gerais,

relativamente ao Brasil, decresceu de 36%, em 1994, para 14%, em 2012 e 2013. Em

termos de participação do Estado no total da produção brasileira, a produção mineira

representa  atualmente  cerca  de 15% da produção nacional,  tendo alcançado,  em

1994, 34% do total produzido no País. Como consequência, o valor da produção do

mercado  estadual,  que  em  1994  representou  aproximadamente  29%  do  valor

nacional, seguiu tendência declinante ao longo das décadas seguintes, atingindo, em

2010, cerca de 16% do valor total produzido.

TABELA 1

Abacaxi - dados de produção de Minas Gerais em relação ao Brasil (1994-2013)

* - A Tabela 1, contendo os dados da produção de Minas Gerais, em relação ao

Brasil, de 1994 a 2013, foi publicada no Diário do Legislativo, de 13.9.2013.

Fonte: Seapa-MG.

Entretanto, a análise da participação relativa atual dos estados da Federação na

produção nacional de abacaxi demonstra que Minas Gerais é, atualmente, o terceiro

maior produtor,  tendo apresentado ainda, ao longo das duas últimas décadas, um

crescimento da produtividade (nº de frutos colhidos por hectare) superior  à média

brasileira.  Dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE  -
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demonstram que a produtividade mineira na produção de abacaxi cresceu de 20,8

frutos/ha,  em  1994,  para  30,3,  na  safra  de  2013,  enquanto  que  a  produtividade

brasileira cresceu de 21,9 para 27,1 frutos/ha, no mesmo período.

Tabela 2

Abacaxi - Participação Relativa dos Estados na Produção Brasileira - 2013

*  -  A Tabela  2,  contendo  a  participação  relativa  dos  Estados  na  produção  de

abacaxi, em 2013, foi publicada no Diário do Legislativo, de 13.9.2013.

Confirmando  dados  apresentados  no  parecer  da  comissão  que  nos  antecedeu,

relativamente à importância dos municípios da Microrregião de Frutal na produção de

abacaxi, apresentamos a seguir a tabela 3, que lista os maiores produtores em Minas

Gerais, na safra 2013. Segundo informação do IBGE, o Triângulo participa com 93%

da produção, 90% da área colhida, e, das dez regiões de planejamento do Estado, é

a única que apresenta produtividade superior à média estadual.

Tabela 3

Abacaxi - Municípios Maiores Produtores em Minas Gerais na Safra 2013

* - A Tabela 3, contendo a relação dos municípios maiores produtores de abacaxi,

em Minas Gerais, safra 2013, foi publicada no Diário do Legislativo, de 13.9.2013.

Passamos agora à análise das repercussões orçamentárias e financeiras oriundas

da  proposição  em  escopo.  O  dispositivo  do  texto  do  projeto  que  trata  das

competências do Poder Executivo no fomento ao arranjo produtivo local do abacaxi

enumera  uma  série  de  ações  a  serem  empreendidas,  relativas,  sobretudo,  à

promoção da disseminação tecnológica com vistas ao desenvolvimento do arranjo,

classificação e padronização do seu processo produtivo, controle fitossanitário e de

uso de agrotóxicos, fornecimento de assistência técnica e capacitação profissional.

Ressalte-se, também, a proposição de linhas de crédito específicas por parte das

instituições bancárias oficiais.

Quando  se  analisa  o  plano  orçamentário  do  Estado,  por  meio  do  atual  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, verifica-se que a intenção do legislador

demonstrada no rol de competências elencadas para o fomento do arranjo produtivo

local de abacaxi é respaldada por uma série de programas orçamentários contidos

nas redes de desenvolvimento econômico sustentável e de desenvolvimento rural do
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PPAG. Nesse sentido, o programa 210 - Geração de Conhecimento e de Tecnologia

Agropecuária - visa aumentar a produtividade, a competitividade e o valor agregado

da  produção  agropecuária,  além  de  valorizar  produtos  e  serviços  da  agricultura

familiar, por meio de ações de difusão e transferência de tecnologia. Além disso, o

programa  217  -  Segurança  de  Alimentos  -  pretende  garantir  a  inspeção  e  a

fiscalização da qualidade e da origem dos produtos agropecuários e agroindustriais,

bem como o controle do comércio e do uso de agrotóxicos, por meio, por exemplo, da

certificação de propriedades agropecuárias e agroindustriais.  Ainda, a ação 4175 -

Fundese  Geraminas  -,  contida  no  programa 284  -  Fomento  ao  Crescimento  das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais -, visa dar suporte

creditício  a esses segmentos e às  cooperativas enquadradas em regime tributário

simplificado.

Entendemos,  dessa  forma,  que  a  proposição  em  análise  não  produzirá

repercussões  orçamentárias  ao  Tesouro  Estadual,  bem  como  poderá  produzir

impactos  positivos  em  termos  de  desenvolvimento  do  arranjo  produtivo  local  do

abacaxi na Microrregião de Frutal,  motivo pelo qual opinamos por sua aprovação.

Entretanto, para adequar o texto propositivo à melhor técnica legislativa, propomos

emendar a proposição, substituindo expressão contida em seu art. 5º.

Conclusão

Em face do Exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.964/2012, com

as Emendas nos 1 a 4, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, e com

a Emenda nº 5, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 5

No art.  5º,  substitua-se  a  expressão  “O Poder  Executivo  enviará  à  Assembleia

Legislativa” pela expressão “A Assembleia Legislativa solicitará ao Poder Executivo”.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Adalclever Lopes - Jayro Lessa - João

Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.621/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre o protocolo de segurança dos procedimentos médicos nos hospitais das redes

pública e privada de saúde do Estado.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A Comissão de Saúde, em análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende obrigar hospitais públicos e privados do Estado a

adotarem procedimentos específicos no caso de realização de cirurgias,  a fim de

evitar a ocorrência de erros médicos. Entre esses procedimentos estão a identificação

completa do paciente no leito  hospitalar,  com nome completo e nome da mãe;  a

realização de questionário antes do procedimento cirúrgico a fim de confirmar o nome

do paciente e a parte do corpo a ser operada;  e a prestação de informações ao

paciente sobre a equipe médica que participará do ato operatório.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, identificou que alguns

dispositivos do projeto não inovam o ordenamento jurídico e apresentou o Substitutivo

nº 1, que acrescenta o conteúdo dos arts. 3º, 4º e 5º da proposição à Lei nº 16.279,

de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos

de saúde no Estado.

Os artigos mencionados determinam o preenchimento de questionário pelo hospital,

em que conste, no mínimo, o nome completo do paciente e a identificação correta da

parte do corpo que será submetida a cirurgia e a informação ao paciente do nome e

da  função  de  cada  um  dos  integrantes  da  equipe  médica  que  realizará  o

procedimento.  Dispõem,  ainda,  que  caso  o  paciente  não  esteja  consciente  as

informações  supracitadas  serão  prestadas  por  acompanhante  devidamente

identificado,  que também  receberá  a  informação sobre  a  equipe  médica.  Caso  o

paciente  não  esteja  consciente  nem  acompanhado,  as  informações  deverão  ser
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atestadas por  integrante  da  equipe  responsável  pelo  procedimento cirúrgico,  com

base em seu prontuário, em documento assinado.

A Comissão de Saúde, em análise de mérito, concordou com o posicionamento da

Comissão de Constituição e Justiça e opinou pela aprovação do projeto na forma

Substitutivo nº 1, por esta apresentado.

No  que  tange  à  análise  desta  comissão,  os  procedimentos  determinados  pelo

projeto  não  causam  impacto  financeiro-orçamentário.  Não  obstante,  entendemos

importante ressaltar que tais procedimentos servem a cirurgias programadas, pois em

cirurgias  de  emergência,  muitas  vezes,  o  paciente  pode  estar  inconsciente,

desacompanhado e sem identificação, tornando impossível ao integrante da equipe

responsável  pelo  procedimento  cirúrgico  atestar  as  informações  requeridas.  Tal

sugestão poderá ser mais bem avaliada pela Comissão de Saúde, em 2º turno.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.621/2012, no 1º

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

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier, relator - Adalclever Lopes - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.754/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em análise “altera a Lei nº

18.030,  de 12 de janeiro de 2009,  que dispõe sobre a distribuição da parcela da

receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios”.

A proposição foi inicialmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e

de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  A  requerimento  do  deputado  Tadeu

Martins Leite, foi distribuída também à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, para

receber parecer.

Em  seu  parecer,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição na forma originalmente
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apresentada.  Também  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  opinou

favoravelmente à matéria na forma original.

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  4.392/2013,  de

autoria do deputado Tenente Lúcio.

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.

Fundamentação

O projeto de lei em comento visa alterar a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009,

que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

pertencente aos municípios. Em especial, visa alterar o Anexo I do referido diploma,

de  forma  a  majorar  o  percentual  de  recursos  distribuídos  por  meio  do  critério

“Esportes”,  de  0,1%  para  1%.  Para  tanto,  seriam  reduzidos  os  percentuais

repassados  pelos  seguintes  critérios:  “Área  geográfica”  -  de  1%  para  0,8%  -;

“População” - de 2,7% para 2,5% -; e “Cota mínima” - de 5,5% para 5%. Em sua

justificação,  o autor  afirma que os  eventos esportivos de projeção internacional  a

serem  realizados  no  Brasil,  em  2014  e  2016,  podem  impulsionar  as  políticas

municipais  de  incentivo  ao  desporto.  Dessa  forma,  julga  que a  majoração  desse

critério pode propiciar o desenvolvimento de atividades esportivas.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que o projeto que

deu origem à Lei nº 18.030, de 2009, tramitou por três legislaturas e teve por principal

objetivo reduzir  a disparidade de receitas entre os municípios  mineiros no que se

refere  ao  repasse  de  ICMS.  Informou  ainda  que,  em  2007,  esta  Assembleia

Legislativa promoveu evento institucional intitulado “ICMS Solidário”,  com extensos

debates com a sociedade civil e lideranças políticas nas diversas regiões do Estado,

no intuito de colher subsídios para aperfeiçoamento do projeto. Considerando estar a

matéria  dentro  do  escopo  de  iniciativa  do  legislador  estadual,  a  Comissão  de

Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Já a Comissão de Esporte,  Lazer  e  Juventude  destacou que os critérios  “Área

geográfica”,  “População”  e  “Cota  mínima”  não se  relacionam com a execução de

políticas públicas nem as incentivam diretamente, ao contrário do critério “Esportes”,

que  se  pretende  aumentar.  Informou  ainda  que  realizou  audiência  pública,  em

28/5/2013, para discutir o projeto de lei, contando com presença de representantes da

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e

Juventude, as quais se manifestaram favoravelmente à mudança.

No  que  é  próprio  desta  comissão,  é  importante  destacar  que  o  montante  de

recursos  a  serem  distribuídos  é  fixado  em  dado  momento,  não  se  alterando  em

função dos critérios de distribuição. Assim, a redistribuição de recursos é neutra do

ponto de vista das finanças do Poder Executivo Estadual. É importante destacar que

o aumento de recursos a ser repassado por um critério implica, necessariamente, a

redução de repasses por outro.

Não obstante, as alterações dos percentuais dos critérios de distribuição do ICMS

apresentadas  pelo  texto  original  da  matéria  ainda  comportam  aperfeiçoamentos,

mantidos  os  meritórios  objetivos  do  deputado  proponente  de  se  fortalecerem  as

políticas municipais de esporte. Conforme destacado acima, o aumento de um critério

resulta,  necessariamente,  na  redução  de  outros.  Por  isso,  somos  favoráveis,

inicialmente,  a  um aumento  menor,  mas ainda significativo,  do critério  “Esportes”,

para 0,5%.

Em relação à matéria original, esta relatoria é favorável à manutenção do critério

“Área geográfica” nos termos atualmente vigentes, não afetando os municípios de

maior extensão, os quais, muitas vezes, têm muitos distritos e equipamentos públicos

longe de suas sedes, impondo demandas próprias de políticas públicas. Também em

relação à matéria original, esta relatoria é favorável à menor redução do critério “Cota

mínima”,  considerando  seu  impacto  benéfico  e  equitativo  para  os  municípios  de

menor porte.

No que se refere ao critério “Recursos hídricos”, também somos favoráveis ao seu

aumento.  Trata-se  de  critério  apresentado  pelo  Projeto  de  Lei  nº  2.589/2008,  de

autoria do governador do Estado, que tinha por finalidade alterar dispositivos da Lei nº

13.803, de 2000, então vigente, a qual dispunha sobre a distribuição da parcela do
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ICMS aos municípios. O Projeto de Lei nº 2.589/2008 foi anexado ao Projeto de Lei nº

637/2007, que deu origem à atual Lei nº 18.030, de 2009, subsidiando sua tramitação.

Nos  seus  termos  originais,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.589/2008  previa  que  o  critério

“Recursos  hídricos”  teria  o  percentual  de  0,5%,  em  vez  dos  0,25%  que  foram

eventualmente aprovados e que constam na Lei nº 18.030, de 2009. Ora, esse critério

tem por objetivo compensar municípios que tenham parte de seu território inundado

por reservatórios sem que aufiram benefícios econômicos decorrentes da instalação

de usinas de energia.  Assim,  considerando os impactos negativos decorrentes da

instalação  de  reservatórios,  esta  relatoria  é  favorável  à  restauração  dos  valores

originalmente constantes no Projeto de Lei nº 2.589/2008.

Propomos também o aumento do percentual do critério “Mínimo  per capita”, dos

atuais 0,10% para 0,22%, para garantir mais recursos aos municípios mais pobres de

Minas Gerais,  que são aqueles com receita de  ICMS  per  capita inferior  a 1/3  da

média per capita do Estado. Sugerimos ainda o aumento do critério “Meio ambiente”

para  1,37%,  bem como a redistribuição interna dos  subcritérios  que o  compõem,

mantendo a distribuição em termos financeiros distribuídos a título de saneamento e

de  áreas  de conservação  e  aumentando  aquele  referente  à  mata  seca.  Por  fim,

sugerimos o aumento para 0,2% para o critério  “Turismo”,  que,  à semelhança do

critério “Esportes”, também é indutor de políticas públicas.

Para  viabilizar  o  crescimento  dos  percentuais  dos  critérios  “Esportes”,  “Área

geográfica” “Recursos hídricos”, “Mínimo  per capita” e “Meio ambiente”, bem como

manter um equilíbrio na distribuição de forma a evitar grandes perdas aos pequenos

municípios, propomos a redução do percentual do critério “População”, de 2,70% para

2,40%; do critério “População dos 50 municípios mais populosos”,  de 2,00% para

1,70%; do critério “Receita própria”, de 1,9% para 1,70%; do critério “Cota mínima”,

de 5,50% para 5,30%; e do critério “ICMS solidário”, de 4,14% para 4,00%.

Dessa maneira, e de forma a conservar o laudável intento do deputado autor, bem

como proceder às alterações acima relacionadas, apresentamos o Substitutivo nº 1

na parte conclusiva deste parecer.

Em atendimento à Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003, esta relatoria

deve  se  manifestar  ainda sobre  o Projeto  de  Lei  nº  4.392/2013,  anexo,  que visa
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aumentar  em 0,9% o repasse de ICMS pelo critério  “Turismo”,  com concomitante

redução do critério “Cota mínima”. Conforme manifestado acima, o critério “Turismo”,

assim como o critério “Esportes”, também é indutor de políticas públicas municipais.

Entendemos que aumentar tal critério é meritório. Entretanto, a mudança pretendida é

de grande monta, demandando redução significativa dos demais critérios. Assim, esta

relatoria optou por sugerir um aumento menor.

Conclusão

Em face do apresentado, opinamos pela aprovação, em primeiro turno, do Projeto

de Lei nº 3.754/2013 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da

parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O caput dos incisos I e III e o inciso II do art. 4º da Lei nº 18.030, de 12 de

janeiro de 2009,  passam a vigorar  com a seguinte  redação,  acrescentando-se ao

mesmo art. 4º o seguinte § 4º:

“Art. 4º - (…)

I - parcela de 36,45% (trinta e seis vírgula quarenta e cinco por cento) do total aos

municípios  cujos  sistemas  de  tratamento  ou  disposição  final  de  lixo  ou  de

esgotamento sanitário, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental

estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50%

(cinquenta por cento) da população urbana, observadas as seguintes diretrizes:

(…)

II - parcela de 36,45% (trinta e seis vírgula quarenta e cinco por cento) do total com

base no Índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV

desta  lei,  considerando-se  as  unidades  de  conservação  estaduais,  federais,

municipais  e  particulares  e  a  área  de  reserva  indígena,  com  cadastramento,

renovação  de  autorização  e  demais  procedimentos  a  serem  definidos  em

regulamento;

III  -  parcela de 27,1% (vinte e sete vírgula um por cento) do total com base na

relação percentual entre a área de ocorrência de mata seca em cada município e a
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área total deste, informada pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF.

(…)

§ 4º - 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. 2º - O Anexo I da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar na

forma do Anexo desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício subsequente ao de sua

publicação.

ANEXO I

(a que refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)

* - O Anexo I,  a que refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12/1/2009, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 13.9.2013.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  e  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Jayro  Lessa  -  Lafayette  de

Andrada - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.704/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio, o Projeto de Lei nº 3.704/2013 dispõe sobre a

afixação de cartazes nas casas lotéricas do Estado informando sobre a proibição da

venda de bilhetes  lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes e dá outras

providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, vem agora o projeto a esta

comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Conforme  determina  o  art.  189,  §  1º,  do  Regimento  Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação

A proposição em análise visa a obrigar a afixação de cartazes nas casas lotéricas

do  Estado  informando  sobre  a  proibição,  já  prevista  no  Estatuto  da  Criança  e

Adolescente  -  ECA -,  de  venda de bilhetes  lotéricos  e  equivalentes  a  crianças  e

adolescentes. Espera-se que, com a divulgação da proibição, a sociedade civil possa

contribuir para a fiscalização do cumprimento da determinação legal.

A proibição que o projeto de lei em exame pretende divulgar encontra-se no inciso

VI do art. 81 da Lei Federal nº 8.069, de 13/7/1990, que dispõe sobre o ECA. O art.

81 proíbe a venda à criança e ao adolescente de: armas, munições e explosivos;

bebidas alcoólicas; produtos cujos componentes possam causar dependência física

ou  psíquica  ainda  que por  utilização  indevida;  fogos  de  estampido  e  de  artifício,

exceto  aqueles  que  pelo  seu  reduzido  potencial  sejam  incapazes  de  provocar

qualquer dano físico em caso de utilização indevida; revistas e publicações contendo

material impróprio ou inadequado; e bilhetes lotéricos e equivalentes.

O art. 80 da mesma norma proíbe também a entrada e a permanência de crianças e

adolescentes nos estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou

congênere ou em casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda

que  eventualmente.  Os  responsáveis  por  essas  casas,  segundo  o  mesmo artigo,

devem  afixar  aviso  para  orientação  do  público  quanto  a  essa  proibição.  Caso  o

responsável pelo estabelecimento ou o empresário deixe de observar o que dispõe o

estatuto,  a  pena aplicável  é  de  multa  de  3 a  20  salários  de  referência,  podendo

chegar  ao  fechamento  do  estabelecimento  por  até  quinze  dias  em  caso  de

reincidência, conforme estabelece o art. 258 do ECA.

Durante a tramitação do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou

substitutivo, com o qual concordamos, a fim de conferir mais eficácia ao conteúdo da

proposição,  estabelecendo  a  cobrança  de  multa  para  os  estabelecimentos  que

descumprirem a obrigação legal prevista.

Embora a venda de bilhetes lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes já

tenha  sido  proibida  pelo  ECA,  consideramos  que  a  divulgação  da  proibição  em

cartazes nas lotéricas do Estado, objeto da proposição em análise, pode, de fato,

contribuir para torná-la mais efetiva.
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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 e continuamos favoráveis à aprovação da proposição

em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.704/2013, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator -Dalmo Ribeiro Silva.

PROJETO DE LEI Nº 3.704/2013

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre  a obrigatoriedade de afixação de cartazes  nas casas lotéricas do

Estado de Minas Gerais informando sobre a proibição da venda de bilhetes lotéricos e

equivalentes a crianças e adolescentes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a afixação de cartazes nas casas lotéricas localizadas no

Estado de Minas Gerais, em local de fácil visualização, contendo a informação sobre

a proibição da venda a crianças e adolescentes de bilhetes lotéricos e equivalentes.

Parágrafo único -  O cartaz a que se refere o  caput deverá conter os seguintes

dizeres:  “É  proibida  a  venda  à  criança  e  ao  adolescente  de  bilhetes  lotéricos  e

equivalentes, nos termos do art. 81, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.”.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento

de multa no valor mínimo de 50 Ufemgs (cinquenta Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) e máximo de 150 (cento e cinquenta Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais), a ser graduada nos termos de regulamento.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.123/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  4.123/2013,  de  autoria  do deputado  Adalclever  Lopes,  que

declara de utilidade pública a Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades

Especiais - AAPNE -, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno
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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° 4.123/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  aos  Portadores  de

Necessidades Especiais - AAPNE -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio aos Portadores

de Necessidades Especiais - AAPNE -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Deiró Marra.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 11/9/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Bosco em que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  José  Oliveira  Cortes,

ocorrido em 11/9/2013, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 12/9/2013

Presidência do Deputado Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Cabo Júlio -

Celinho do Sinttrocel  -  Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Fred Costa -  Glaycon

Franco - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Neilando Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

Falta de Quórum

O  presidente  (deputado  Sargento  Rodrigues)  - Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A presidência deixa

de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a

especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 30ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/8/2013

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 - Palavras

do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -  Palavras  do  Deputado  André  Quintão  -

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara - Palavras do Deputado Fabiano Tolentino -

Palavras  da  Sra.  Ligia  Maria  Alves  Pereira  -  Palavras  da  Sra.  Flávia  Marcelle  -

Palavras do Vereador Pedro Patrus - Palavras do Sr. Bruno Lazzarotti Diniz Costa -

Palavras  do  Cacique  Mesaque  Pataxó  -  2º  Painel:  Composição  da  Mesa  -

Esclarecimentos  sobre  a  Dinâmica  dos  Trabalhos  -  Palavras  da  Sra.  Eleonora
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Schettini Martins Cunha - Palavras do Sr. Yves Sintomer - Esclarecimentos sobre os

Debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Carlos Pimenta - Durval

Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Juarez Távora - Maria Tereza Lara -

Rômulo Viegas.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião. Sob

a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com

a palavra o 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 à realização do ciclo de debates Dez Anos da

Comissão de Participação Popular, com os seguintes objetivos: possibilitar a reflexão

sobre  os  mecanismos  de  participação  popular  no  Poder  Legislativo;  conhecer  e

discutir  boas  prática,  nacionais  e  internacionais,  de  participação  popular  no

Legislativo;  apresentar  a  experiência  de  prática  participativa  na  Comissão  de

Participação  Popular  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e

constituir  um  acervo  de  trabalhos  acadêmicos  cujo  objeto  de  estudo  seja  a

participação popular no Poder Legislativo.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Ligia Maria Alves

Pereira, coordenadora-geral de Participação Social na Gestão Pública da Presidência

da  República,  e  Flávia  Marcelle,  representando  a  Defensoria  Pública  de  Minas

Gerais; os Exmos. Srs. vereador Pedro Patrus, representando a Câmara Municipal de

Belo Horizonte, e deputado André Quintão, presidente da Comissão de Participação

Popular desta Casa; a Exma. Sra. deputada Maria Tereza Lara, vice-presidente da
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referida comissão; o Exmo. Sr. deputado Fabiano Tolentino, membro da mencionada

comissão;  a  Exma.  Sra.  Eleonora  Schettini  Martins  Cunha,  doutora  em  Ciências

Políticas e professora da Universidade Federal de Minas Gerais; e os Exmos. Srs.

Yves  Sintomer,  professor  de  Ciências  Políticas  da  Universidade  de  Paris  8,  na

França,  Bruno  Lazzarotti  Diniz  Costa,  pesquisador  da  Fundação  João  Pinheiro,

representando  as  entidades  da  Comissão  Organizadora  deste  evento,  e  cacique

Mesaque Pataxó, representando entidades da sociedade civil.

Registro de Presença

O  locutor -  Registramos  a  visita  de  integrantes  da  Rede  de  Adolescentes

Aprendizes, de Sete Lagoas.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo coral da Escola Estadual João Guimarães Rosa, sob a regência do maestro Tito

Ferreira Lima.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Presidente

Exmos.  Srs.  presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular  da  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, deputado André Quintão; deputada Maria Tereza Lara;

Eleonora  Schettini  Martins  Cunha,  doutora  em  ciências  políticas  e  professora  da

UFMG;  Yves  Sintomer,  professor  de  ciências  políticas  da  Universidade  de  Paris;

Bruno Lazarotti Diniz Costa, pesquisador da Fundação João Pinheiro, representando

as  entidades  da  comissão  organizadora  deste  evento;  cacique  Mesaque  Pataxó,

representando entidades da sociedade civil; Lígia Maria Alves Pereira, coordenadora-

geral de Participação Social na Gestão Pública; Flávia Marcelle Torres Ferreira de

Morais,  representante  da  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais;  e  vereador  Pedro

Patrus,  representando  a  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte.  Aproveito  a

oportunidade para transmitir o meu abraço ao pai do vereador Pedro, tão querido por

todos nós.

Senhoras,  senhores,  imprensa  presente,  esse  lindo  coral  veio  encantar  este

momento. A minha voz não está me ajudando, deputado André Quintão. Fiz muito

discurso ontem em Turmalina. Quero saudar todos de forma muito fraterna e fidalga.
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É uma alegria  para a  Assembleia recepcioná-los.  Este realmente  é  um momento

mágico, de júbilo da Casa do povo. Temos a felicidade de celebrar 10 anos.

Dez anos de luta, de dedicação, de abnegação, de carinho, de vontade de servir, de

aspiração  ardente  de  mudar  cada dia  mais  a  história  de  Minas.  Para  que essas

mudanças possam efetivar-se, o caminho é esse, é chamar.

Outro dia estava fazendo uma análise dessas mobilizações em nível nacional e a

imprensa estava nos questionando. Então a usei para fazer um chamamento: que o

povo venha para cá, que a juventude venha para cá, que a organização civil venha

para cá, que a sociedade civil, as entidades e todos venham para cá a fim de debater,

discutir momentos, dificuldades, sonhos, projetos e políticas públicas. Este é o local, é

o palco privilegiado do debate. A Comissão de Participação Popular é uma ferramenta

exuberante dessa participação que acolhe a  inquietação da sociedade,  acolhe  os

seus sonhos, acolhe as suas reivindicações e que procura transformar em realidade

essas demandas.

Quero abrir um parêntese de forma muito rápida para reverenciar o deputado André

Quintão,  a  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  todos  os  outros  que  compõem  essa

comissão,  orgulho  não  somente  da  Assembleia  mas  também  dos  mineiros.  O

deputado André Quintão realmente tem exercido um papel diferenciado, um papel em

que se encontram as belas tradições de Minas. É um homem público muito decente,

muito qualificado, de muito caráter e de muita integridade, que tem essa abertura

imensurável de ouvir o cidadão e buscar essa proximidade com o mineiro e a mineira.

Lembro,  com  muita  saudade  e  alegria,  que,  quando  assumi  a  presidência  da

Assembleia, ao lado do deputado André Quintão, tivemos um momento muito rico no

parlamento mineiro: o seminário de erradicação da miséria. Percorremos o Estado de

Minas Gerais e, por fim, fizemos uma plenária final nesta Casa, onde aquele cidadão

mais simples, aquele mineiro muitas vezes sofrido da nossa querida pátria aqui veio,

aqui  esteve,  neste tapete vermelho,  nesse solo sagrado do parlamento de Minas,

trazendo  sua  demanda,  seu  sonho  e  se  sentindo  cada  dia  mais  valorizado.  E  é

verdade:  esta  Casa  é  de  vocês,  esta  Casa  é  do  cidadão.  Naquele  momento,

deputado André Quintão, relembro pessoas destilando suas lágrimas de emoção por

participar  vivamente  dessa  democracia  plena  e  dessa  atitude  de  cidadania,  uma



697
____________________________________________________________________________

cidadania tão cara para todos nós e que buscamos para todos indistintamente. Então

realmente foi um momento muito bonito, foi um momento encantador do parlamento

de Minas.

Hoje é um momento muito especial, é um momento que nos leva à reflexão, mas é

um momento que nos dá muito mais força, muito mais ânimo e disposição para fazer

muito mais, porque vale a pena comemorar o que foi feito, é bom e gratificante, mas

muito vale o que será feito. E para o que será feito, contamos com esse saber sábio,

com essa participação, com essa democracia participativa construída por cada um de

vocês.  Essa  é  a  riqueza  do  parlamento.  Aqui  é  o  retrato  da  sociedade,  e  essa

diversidade de ideias é fundamental para que nos qualifiquemos e para que essa

instituição  seja,  a  cada  dia,  mais  exemplar  no  cumprimento  da  sua  missão

institucional de fiscalizar e promover leis impactantes e cada dia mais adequadas à

realidade e, claro, de buscar - e sempre friso isso - uma relação legal, de uma relação

bacana, de uma relação pacífica com o cidadão, com o mineiro e com a mineira.

Vivenciamos isso,  deputado André Quintão, deputada Maria Tereza Lara, queridos

mineiros. A Assembleia de Minas tem ido ao encontro das pessoas e cumprido seu

dever.  É  uma missão simples,  mas  uma missão  nobre.  Ela  vai  ao  encontro  das

pessoas, ela escuta as queixas e reclamações e, a cada dia mais, está madura e

mais preparada para cumprir sua missão. Nesses episódios dessas manifestações,

observamos  que  o  parlamento  de  Minas  manteve-se  intacto,  mas  é  claro  que

devemos sempre estar absorvendo e capitando essas lições das ruas, pois são muito

sábias.

Temos identificado que essa voz das ruas que os brasileiros ouviram é a voz da

Assembleia; traduz literalmente as atitudes da Assembleia de Minas, uma Assembleia

proativa, à frente, cidadã, dinâmica, trabalhadora, incansável, que consegue externar

para Minas Gerais a cara da ética, a cara do trabalho, a cara da participação popular,

com comissões trabalhando, com deputados visitando,  com a Assembleia indo ao

encontro das pessoas.  Do ponto de vista da ética,  a  Assembleia está abdicando,

acabando de uma vez por  todas com o pagamento do 14º e do 15º salários dos

deputados, abolindo de uma vez por todas o pagamento de reunião extraordinária

aos deputados. Esta Assembleia só tem um compromisso, o compromisso com o que
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é certo, o compromisso com o cidadão, o compromisso com o futuro. E, para que

possamos edificar um belíssimo futuro, o único caminho é este aqui, é chamar vocês,

é buscar a opinião de vocês, o aconselhamento de vocês, a participação, de verdade,

de vocês, porque de conversa fiada o povo está cansado. O povo quer trabalho. Falo

com muita alegria, como empregado dos mineiros, que a Assembleia de Minas é a

cara do trabalho, é a cara da participação popular, é a cara da cidadania, é a cara da

ética. É uma Assembleia que só tem uma estrada, a estrada da evolução.

Aproveito  a  oportunidade  para  agradecer  a  presença de  cada  um de  vocês,  a

participação de cada um de vocês. Você, deputado André, é realmente um grande

timoneiro dessa causa. Você tem tido uma posição de destaque e muito honra, muito

dignifica não somente o Legislativo, mas a vida pública. A vida pública precisa de

pessoas assim, de pessoas abnegadas e que carregam no peito o ideal missionário

de servir, de fazer o bem. Portanto, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Minas

Gerais depende muito de vocês. O Brasil depende muito de vocês. E vamos juntos,

porque, mais do que nunca, essa é a hora de transformarmos em realidade a justiça

social para todos os mineiros. Um grande abraço. Muito bem-vindos. Mãos à obra

para uma Minas melhor, para uma Minas muito mais fraterna.

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, o coral da Escola Estadual João Guimarães Rosa, sob

a regência do maestro Tito Ferreira Lima, apresentará a música Jardim da Fantasia,

de Paulinho Pedra Azul.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Deputado André Quintão

Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o meu querido amigo, deputado Dinis

Pinheiro,  presidente da  Assembleia  Legislativa,  a  quem agradeço o  apoio  para  a

realização deste importante ciclo de debates; a deputada Maria Tereza Lara, vice-

presidente da Comissão de Participação Popular, que também já a presidiu de 2005 a

2006; a Profa. Eleonora Schettini, que comporá a Mesa de debates desta manhã e

que também participou da comissão organizadora; o Prof. Yves Sintomer, a quem

agradeço a presença e o deslocamento e em cuja pessoa agradeço a presença dos

convidados de outros  países que também contribuirão  com este  debate;  a  Flávia
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Marcelle,  representante  da  Defensoria  Pública  e  parceira  da  Comissão  de

Participação Popular em várias atividades; a nossa querida Lígia, de Manhumirim,

representando  o  governo  federal  através  da  Secretaria-Geral  da  Presidência  da

República, na área de diálogo com a sociedade e participação popular; o vereador

Pedro Patrus, representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte e dos Poderes

Legislativos de Minas Gerais do interior, anfitrião em Belo Horizonte dos vereadores e

vereadoras,  que  estão  presentes  em  grande  número;  o  Bruno  Lazzarotti,  nosso

querido  amigo  pesquisador  da  Fundação  João  Pinheiro,  que se  manifestará  pela

comissão  organizadora,  já  que  esse  ciclo  foi  organizado  por  um  conjunto  de

instituições; o cacique Mesaque Pataxó, que integra o Conselho dos Povos Indígenas

de Minas Gerais, organização que contribui muito com os trabalhos desta comissão; e

o deputado Fabiano Tolentino, membro efetivo da Comissão de Participação Popular

desta Casa.

Serei breve, mas, neste início, não poderia deixar de registrar a minha alegria com

a realização deste ciclo de debates. A Comissão de Participação Popular completa 10

anos. Entendemos que essa marca deveria ser motivo, como disse o presidente, não

apenas  de  celebração  e  de  comemoração,  mas  principalmente  de  reflexão,  para

encontrarmos novos caminhos e para que possamos superar novos desafios à luz do

que já realizamos.

Em 2003,  quando foi  criada,  a Comissão de Participação Popular  integrava um

conjunto  de  medidas  que  a  Assembleia  Legislativa  já  havia  tomado  em  anos

anteriores para uma modernização institucional. Em 2003, uma conjuntura de política

externa favorável, com o Brasil e o Estado em um período também de novas gestões

e  formas  de  operar  a  política  pública  e  de  novos  mecanismos  e  espaços  de

democratização,  possibilitou  a  criação  dessa  importante  comissão  na  Assembleia

Legislativa.

A Comissão de Participação Popular foi criada a partir  da compreensão da Casa

Legislativa e de todos nós de que é fundamental a democracia representativa que

conquistamos com muita luta em nosso país, após a ditadura militar. A legitimidade

conferida pelas urnas, pelo processo representativo, ganha força e mais legitimidade

no  cotidiano,  quando,  no  Poder  Legislativo,  as  decisões  tomadas  são  também
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informadas, acompanhadas e sugeridas pela população.

Na gênese da Comissão de Participação Popular, tínhamos sempre essa clareza de

que  o  Legislativo,  no  processo  deliberativo  de  tomada  de  decisões,  exige

necessariamente  essa  interlocução cada vez  maior  com a  sociedade  organizada.

Eleição de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos não esgota o processo

democrático. Além daquilo que a Assembleia Legislativa já fazia com as comissões

permanentes,  com  os  seminários,  com  os  mecanismos  internos  de  participação,

precisávamos  criar  um  local  específico  aqui  onde  a  população  pudesse  ter  uma

espécie de guardiã da vontade popular.

Outra coisa que inspirou a criação da Comissão de Participação Popular e que,

naquele período, foi uma diretriz assumida, foi que não seríamos uma Comissão de

Participação Popular passiva, simplesmente aguardando o movimento da sociedade

em direção ao Legislativo.  Com a sociedade procuraríamos instituir  os  processos

deliberativos  e  rotineiros  para  incidir  no  conjunto  das  políticas  públicas.  Amanhã,

teremos  oportunidade  de  avaliar  e  refletir  sobre  dois  grandes  e  importantes

processos. Um, relacionado ao planejamento, acompanhamento, monitoramento do

planejamento público, por  meio do ciclo orçamentário.  Em 2003,  O Presidente da

Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, as demais deputadas e os demais deputados

tivemos  a  ousadia  de  criar  um  processo  participativo  na  análise  das  leis

orçamentárias, do planejamento público, do plano plurianual e da Lei Orçamentária.

Portanto,  nasce  junto  com  a  comissão  um  processo  que  teve  resultados  para  a

instituição.  Internamente,  a  organização  desse  processo  gerou  procedimentos

próprios,  corpo  técnico  próprio,  organização  administrativa  própria  para  que  a

Assembleia  estivesse  preparada  para  fortalecer  o  processo  participativo  e  de

acompanhamento de políticas públicas.  Talvez,  esse seja um resultado não muito

visível para a sociedade, mas é fundamental, porque se é verdade que a democracia

permite a renovação de mandatos, também é fundamental que a instituição tenha

instituições permanentes que garantam a continuação de processos bem sucedidos.

Agora,  o principal  é que esses resultados,  especialmente no ciclo orçamentário,

também redundaram em melhores condições de vida para o povo mineiro. Tivemos

ganhos  importantíssimos  nas  políticas  públicas.  Amanhã,  aprofundaremos  esse
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debate. Hoje, na Assembleia e no governo de Minas, temos projetos estruturadores,

resultantes de emenda popular nesses 10 anos.  Podemos dizer com orgulho que

foram aprovadas no orçamento do Estado mais de 1.100 emendas populares. Não

estou  falando  de  emenda  parlamentar,  estou  falando  de  emenda  popular,

apresentada pelo Conselho dos Povos Indígenas, pela Federação dos Quilombolas,

pela  juventude,  por  representantes  da  agricultura  familiar,  pela  Fetaemg,  pelas

comunidades tradicionais. Emendas que fizeram com que Minas Gerais pudesse ter

hoje  o  Sistema  Único  da  Assistência  Social  com  cofinanciamento  para  853

municípios. Hoje, esses resultados não são simplesmente pontuais, são resultados

que foram transformados em ações novas do poder público, em projetos novos, aliás,

estruturadores,  resultando em avanços da cidadania.  Iniciativas  como o deputado

Dinis Pinheiro mencionou.

Lígia, em 2011, começamos na comissão com um ciclo de debates como este sobre

o Brasil sem Miséria. O presidente Dinis Pinheiro, com a sensibilidade inerente à sua

trajetória,  solicitou-nos  que  transformássemos  aquele  ciclo  de  debates  no  maior

seminário legislativo realizado pela Assembleia nos 10 anos.

Percorremos  todas  as  regiões  de  Minas  Gerais.  Desse  seminário  gestado  na

Comissão de Participação Popular originaram-se o Fundo de Erradicação da Miséria,

o Bolsa Reciclagem, a antecipação do piso mineiro da assistência social, entre tantas

outras  conquistas.  Então,  nessa  abertura,  sinto-me  na  obrigação  de  fazer  esse

balanço,  porque  é  muito  importante  a  concretização  de  resultados.  É  importante

também que sejam criados mecanismos de escuta.  Ontem, mencionei  isso numa

entrevista. Hoje a Assembleia é referência de debates para determinados segmentos

que não tinham a devida escuta na agenda governamental. Assim, os catadores de

materiais  recicláveis,  os  povos  indígenas,  o  movimento  da  assistência  social,  o

movimento da criança e do adolescente,  a agricultura familiar,  os quilombolas,  os

ciganos são públicos que veem a Assembleia Legislativa como o espaço democrático

de  apresentação  de  suas  demandas.  Em  parceria  com a  PUC,  há  uma atenção

especial  com  a  juventude.  Por  exemplo,  o  projeto  Parlamento  Jovem,  que  será

apresentado amanhã e teve sua 10ª edição neste ano, apresenta resultados práticos

por  meio  de  emendas  populares  e  está  sendo  descentralizado  para  as  câmaras
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nunicipais de Minas. Minas Gerais é o Estado que tem o maior número de municípios,

isto é, 853. Portanto queremos que as nossas experiências repercutam nas câmaras

municipais, que neste ano vão aprovar os planos plurianuais dos municípios, relativos

a 2014-2017. Queremos que a juventude que foi para as ruas continue nas ruas, mas

que  as  demandas  tenham  resultados  objetivos  por  meio  de  ações,  projetos,

orçamento público e políticas públicas.

Agradeço muito ao presidente Dinis Pinheiro por todo o apoio da Mesa, do conjunto

dos deputados. Cumprimento o deputado Dalmo Ribeiro Silva, do nosso querido Sul

de  Minas.  Agradeço  ao  corpo  técnico  do  nosso  gabinete  e  dos  gabinetes  dos

deputados  e  deputadas  que  compõem  a  comissão.  Agradeço  à  assessoria  da

comissão, à consultoria da Casa, à Escola do Legislativo, a todas as demais áreas da

Assembleia. Sem esse apoio institucional não conseguiríamos esse êxito.

Deixo aqui a nossa sensibilidade para com os desafios. O presidente mencionou

que  temos  alguns  desafios,  como reaproximar  a  população do  Poder  Legislativo,

estimular e fazer a interação com as juventudes, que têm um efetivo papel geracional

na  construção democrática,  repensar  e nos apropriar  dos mecanismos virtuais  de

participação.  A  Assembleia  lançou  o  portal  Políticas  Públicas  ao  Seu  Alcance,

ferramenta importante. Temos toda uma caminhada, que precisa de novos caminhos

que ampliem essa participação popular.

Por  isso  estamos  realizando  esse  ciclo  de  debates.  Vamos  ouvir  movimentos

sociais, representantes da intelectualidade de outros países, das nossas instituições,

como a PUC, a UFMG, a Fundação João Pinheiro, também muito respeitada. Vamos

ouvir esse público seleto aqui presente, os movimentos, aqueles que acompanham o

nosso trabalho. A Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa nos

renova a esperança no aprofundamento da democracia em nosso país. Estamos hoje

na Assembleia com essa convicção, presidente, ou seja, precisamos, apesar de todos

os bons resultados, avançar, mas sem negar um lado ou outro.

Queremos que o parlamento esteja sintonizado com o movimento das ruas. Aos

vereadores presentes, lembro que aprendi uma coisa, nesses 10 anos, na Comissão

de Participação Popular. Pela sua missão, ela não pode ser palanque da oposição

nem linha auxiliar  do  governo.  Ela  deve  ser  a legítima expressão das  demandas
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populares apresentadas. Na hora de criticar, criticar; na hora de denunciar, denunciar;

mas, na hora de construir junto, fazer as mediações para a elaboração de um projeto

estruturador e da inserção de uma ação nova no planejamento público e efetivar uma

importante  emenda  popular,  todo  esforço  deve  ser  feito  na  linha  construtiva  e

democrática. Apesar de não estar em nosso Regimento, com o ex-presidente Alberto

e agora o Dinis criamos uma máxima que a Comissão de Participação Popular não

entra na cota aritmética que vai para o governo ou para a oposição; que vai para o

partido “a” ou para o partido “b”. Ela tem que ser apropriada pela população de Minas

Gerais,  pelas  entidades,  e  essa  é  a  missão.  Dessa  forma,  estamos  tocando  a

Comissão. Por isso, temos orgulho de dizer que, nesses 10 anos, a Comissão de

Participação  Popular  assumiu  seu  papel  com  muitos  resultados  na  Assembleia

Legislativa. Obrigado.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Presidente  deputado  Dinis  Pinheiro,  seu  encaminhamento  imediato  mostra

exatamente a abertura desta Casa. Aproveito para cumprimentar toda a Mesa por,

nesse  período,  ter  possibilitado  a  esta  Casa  ser  verdadeiramente  participativa  e

aberta  à  comunidade.  Presidente,  como já foi  dito,  lembro  a  equipe  desta  Casa.

Como já disse o deputado André Quintão, temos a GPI, a Escola do Legislativo, a TV

Assembleia  e  tantos  outros  setores.  Seria  impossível  o  trabalho  que  fazemos,

principalmente  de  audiência  públicas  e  debates,  sem  esses  profissionais.  Ontem

estivemos na Conferência Estadual de Igualdade Racial. A equipe da GPI estava lá.

Esse trabalho  eficiente  da  Casa seria,  repito,  impossível  sem  essas  equipes.  De

público, parabenizo a todos também na sua pessoa, deputado Dinis Pinheiro.

Deputado André Quintão, V. Exa. nos orgulha. Como vice-líder da nossa bancada e

como  parlamentar  desta  Casa,  costumo  dizer  que  brasileiro  é  presidencialista.

Nesses 10 anos, muita gente participou efetivamente dos trabalhos. Se não fosse a

sociedade  organizada  e  os  movimentos  sociais,  não  haveria  esse  sucesso  da

Comissão.  Nesse  contexto,  a  presidência  também  é  fundamental.  Como  disse,

brasileiro é presidencialista, e o presidente, quando realmente tem uma postura de

abertura,  de  possibilitar  essa participação popular,  faz diferença.  V.  Exa.  fez uma

avaliação  dos  10  anos,  com  a  qual  concordo.  Cumprimento  o  deputado  Fabiano
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Tolentino, de Divinópolis, meu amigo, pessoa jovem que faz uma grande diferença

nesta Casa.

Quero cumprimentar também todas e todos os ilustres expositores e organizadores,

que já foram nominados pelo deputado André Quintão. Para ser breve, permitam-me

mais uma vez parabenizá-los, mas sem mencionar o nome de cada um.

Encerro minhas palavras dizendo duas coisas. De nada adiantaria a nossa Casa,

esta Mesa, se não fossem vocês. A participação popular é indispensável ao nosso

sucesso, é uma exigência prioritária a participação dos movimentos sociais. O Brasil

está vivendo um momento diferente nos últimos 10 anos, em que muito avançou a

participação  popular.  Nesse  contexto,  a  Assembleia  de  Minas  possibilita  essa

participação efetiva. Que esses dois dias sejam de profícuo trabalho e que cada um

de nós possa contribuir para termos uma sociedade mais justa, fraterna e igual, o que

não acontecerá nunca sem a participação popular.

Mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês. Os nossos cumprimentos a

cada um, de modo especial aos vereadores e às autoridades que aqui estão pela

efetiva contribuição que têm nos dado e, certamente, continuarão a nos dar. Muito

obrigada.

Palavras do Deputado Fabiano Tolentino

Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  É  um  prazer  recebê-los  nesta  Assembleia.  Na

oportunidade, gostaria de cumprimentar o nosso presidente. Concordo plenamente

com o que disse o Pimenta da Veiga, ex-ministro e ex-prefeito de Belo Horizonte, na

segunda-feira, quando tomou posse no Instituto Teotônio Vilela: o Dinis Pinheiro é o

maior  líder  popular  de Minas Gerais.  O Dinis  é popular,  vai  até a população,  faz

manifestação  popular  e  recebe  as  pessoas  muito  bem  em  todos  os  eventos  da

Assembleia, como hoje, em que comemoramos os 10 anos da nossa Comissão de

Participação Popular. Ficamos felizes de ter um presidente tão popular como o Dinis

Pinheiro, que tão bem representa a nossa Assembleia Legislativa.

Não tenho nem palavras para falar  do deputado André Quintão, que está há 10

anos nessa comissão. Quando fui vereador em Divinópolis, instituí a comissão para

tratar  de  assuntos  de  assistência  social,  a  primeira  frente  parlamentar  de  Minas

Gerais na Câmara Municipal de Divinópolis, a pedido do deputado André Quintão.
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Sempre me espelhei nele. Fiquei apenas dois anos na Câmara, como vereador, e

pensava um dia estar na Assembleia e ser como o André Quintão. É um deputado

íntegro,  que  defende suas  posições  e  tem  papel  fundamental  na  organização do

Estado e na participação popular. Falando em participação popular ou em orçamento

do Estado,  temos de nos lembrar do André Quintão,  porque ele organiza, dita  as

regras, ajuda o governo do PSDB. Ele é do PT e faz essa interligação com o governo,

tendo  papel  fundamental,  o  que  é  ainda mais  bacana.  No momento  em que ele

discute orçamento, é apartidário, olhando por Minas Gerais, o que precisamos, o que

necessitamos. Esse é o papel do deputado. Parabéns, André Quintão. Temos de ter

deputados como você nesta Casa, pois representa muito bem a classe política das

nossas Minas Gerais e do nosso Brasil. Parabéns pelo seu trabalho nesses 10 anos,

com afinco, na Comissão de Participação Popular.

A deputada Maria Tereza Lara também é uma pessoa fantástica, tem um coração

enorme.  Outro  dia  foi  ao  Lar  das  Meninas,  em  Divinópolis,  e  chegou  aqui

preocupadíssima, porque o lar passa por dificuldade. Ela quer ajudá-lo e se preocupa

em todos os momentos. Aliás, hoje vai estar com o secretário Cássio para resolver

esse  problema.  Nós  dois  vamos  apresentar  uma emenda  para  ajudar  o  Lar  das

Meninas. A deputada está sempre atenta a tudo, anda muito por todo o Estado e tem

participação popular fantástica. O coração da deputada é fantástico, magnífico. Ela

representa muito bem a nossa Assembleia.

Quero cumprimentar a Mesa, já nominada pelo deputado André Quintão. Que esta

manhã seja sensacional,  e  que possamos  destacar  todos  os  trabalhos realizados

nesses 10 anos pela Comissão de Participação Popular, que foram muitos.

Finalizando,  quero  dizer  que  a  Casa  escuta  todas  as  situações  das  várias

comissões,  como  a  de  Participação  Popular.  Também  sou  vice-presidente  da

Comissão de Agropecuária, que está discutindo o Código Florestal.

Na semana passada, assinamos instrução normativa para vender o queijo mineiro

para todo Brasil, porque até então não tínhamos como vendê-lo. A Casa trabalha com

vários  aspectos,  mas  acho  que  essa  comissão  tem  um  papel  fundamental.  Ela

escutou os gritos das manifestações das ruas, que ecoaram aqui dentro.

Neste ano, tivemos várias mudanças. Quero falar en passant de algumas sobre as
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quais já devem ter ouvido na mídia. Esta Casa conseguiu extinguir  o 14º e o 15º

salários dos deputados, o que para mim foi um avanço dentro do que foi pedido nas

ruas.  Não  temos  mais  esses  salários,  que  foram  cortados  pelo  presidente  Dinis

Pinheiro a pedido dos deputados. Fico feliz de ter sido o primeiro deputado a abrir

mão do 14º e do 15º salários. Fomos acompanhados por outros, como o deputado

André  Quintão  e  a  deputada  Maria  Tereza  Lara.  O  presidente,  muito  sensível,

extinguiu esse pagamento de todos os deputados. Acho que isso foi um avanço nesta

Casa.

Temos agora o voto aberto. Nosso voto era secreto, bastava ficar na posição de

conforto para o voto ser favorável ou levantar as mãos para ele ser contrário. Agora

toda  votação  nesta  Casa  tem  de  ser  aberta.  Isso  mostra  realmente  a  lisura,  a

transparência  da  nossa legislatura.  Isso  é muito  importante.  Ontem,  o  novo  vice-

presidente  desta  Casa  foi  nomeado.  Infelizmente  perdemos  o  deputado  José

Henrique, grande deputado. O deputado Ivair Nogueira foi escolhido em voto aberto

para  substituí-lo.  Vimos  os  votos  de  todos.  É  muito  importante  o  voto  aberto  no

momento da cassação de algum companheiro, na votação de veto de um governador.

Tudo era escondido,  mas agora o voto tem de ser aberto. É muito importante as

pessoas  saberem  em  quem  seu  deputado  está  votando.  Foi  uma  abertura  que

também veio das manifestações populares.

Cortamos ainda as reuniões extraordinárias. Hoje não recebemos mais por elas.

Acabava-se  fazendo  muitas  reuniões  extraordinárias.  Fazemos  as  reuniões

extraordinárias, mas não recebemos mais por elas. Foi outro avanço, no meu modo

de entender.

Vereadores Careca, Edimar Máximo, Edimar Félix, Vanícia e Aline, que está aqui

representando nossa querida Divinópolis, estamos discutindo nesta Casa o auxílio-

moradia. Fico feliz de ver que os dois deputados da Mesa, André Quintão e Maria

Tereza Lara já abriam mão dele, porque moram em Belo Horizonte e entendem que

não  é  certo  receber  auxílio-moradia.  Também  concordo  com  isso.  Moro  em

Divinópolis e poderia recebê-lo, mas abri mão porque estou indo e voltando todos os

dias e não acho justo gastar aquilo que não estou usando. Estou com um bebê de

sete meses, por isso vou e volto todos os dias. Fico um pouco desgastado, mas no
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momento não estou ficando em Belo Horizonte. Como não estou ficando aqui, como

vou gastar o que não estou usando? Faço parte desse coro e abri mão do auxílio-

moradia, apesar  de estarmos discutindo o assunto. Temos de discutir  com afinco,

porque  o  que  não  é  certo  tem  de  ser  cortado.  A Casa  tem  de  ser  realmente

transparente. Entendo que o Legislativo mineiro tem de ser dessa forma.

Outros assuntos serão discutidos no decorrer desta reunião, porque a população

está aqui participando. Esta comissão, no meu entender, é a maior defensora de um

Legislativo justo, honesto e principalmente transparente, pois a população pede lisura

de todos os deputados. Aqui somos muito bem representados pelos deputados que

compõem  esta  Mesa,  principalmente  pelo  nosso  presidente,  Dinis  Pinheiro,  líder

popular de Minas Gerais, sem sombra de dúvida.

Muito  obrigado,  deputado André  Quintão,  membros da Mesa e todos que estão

aqui,  nesta manhã, discutindo ações da nossa Comissão de Participação Popular,

que faz 10 anos. É muito importante tê-los aqui. Fiquem com Deus. Vamos continuar

discutindo por toda a manhã.

Palavras da Sra. Lígia Maria Alves Pereira

Bom  dia  a  todos.  Quero  parabenizar  meu  amigo  André  pelos  trabalhos

desenvolvidos  na  Comissão  de  Participação  Popular.  É  a  única  Casa  Legislativa

estadual  no  Brasil  que  tem  uma  Comissão  de  Participação  Popular.  As  outras

existentes  são  comissões  de  legislação  participativa.  Quero  parabenizar

principalmente os presentes, que saíram dos seus respectivos locais de trabalho e

atuação para estarem aqui, discutindo de que forma poderemos ampliar os espaços

democráticos neste país. Nós, no governo, na Secretaria-Geral  da Presidência da

República, temos trabalhado, André, com uma meta. Nosso objetivo é fazer com que

a participação social, que aqui chamam carinhosamente de participação popular, seja

um método de governo e que, independentemente do partido - A, B, C ou D - que

esteja no governo, o diálogo social e a participação da sociedade sejam assegurados

em  todos  os  momentos  de  definição das  políticas  públicas,  de  acompanhamento

delas e de avaliação desses processos participativos.

Entendemos que a participação é um direito. No último 18 de julho, lançamos dois

processos muito nítidos sobre isso. Colocamos duas minutas em consulta pública no
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Portal  da  Participação Social.  Quem  puder,  acesse o  site da  Secretaria-Geral  da

Presidência  da  República  e  verifique  essa  consulta.  Estamos  com  o  decreto  de

criação de uma política e um sistema nacional de participação social. Para trabalhar

isso  no  âmbito  dos  entes  da  Federação,  estamos  trabalhando  um  compromisso

nacional pela participação social.

Uma das razões de eu estar hoje, em Minas, deputado André Quintão, é que tenho

reuniões com a prefeitura e com o governo do Estado, para saber de que forma eles

podem aderir a esse pacto pela democracia participativa no Brasil. O que nos importa

é fazer com que a sociedade seja cada vez mais ouvida, cada vez mais agente das

mudanças necessárias que precisamos empreender no Brasil. Todos citaram, como

os deputados Dinis Pinheiro e André Quintão, e outras pessoas com certeza vão citar,

as  famosas jornadas de junho.  Qual  foi  o grande recado que a jornada de junho

deixou para todos os espaços de poder no Brasil? Queremos participar mais. Essa

forma de governar não nos representa. Não era isso que ouvíamos o tempo todo?

Fico  muito  feliz  em  ver  que  o  meu  Estado,  Minas  Gerais,  e  nossa  Assembleia

Legislativa têm esta Comissão,  que é profundamente atuante. Eu a acompanho à

distância, porque sou apoiadora do deputado André há muito tempo, e sou eleitora

que participo, acompanho, cobro quando é preciso cobrar. Sou assim, e acho que

todos nós devemos ser assim. Fico muito feliz em ver que um espaço desses está

aberto para participação. Precisamos, cada vez mais, abrir espaços de participação.

Temos  de  pensar  qual  é  o  Brasil  que  queremos  no  futuro,  qual  é  a  Minas  que

queremos no futuro. Esse país do futuro e esse estado do futuro serão exatamente do

tamanho daquilo que juntos fizermos por eles: tanto os poderes instituídos quanto as

organizações da sociedade têm de trabalhar juntos para mudar o Brasil e Minas para

melhor. Quem mais entende o que é bom para o seu dia a dia é o povo brasileiro, é o

povo de Minas Gerais, é aquele beneficiário de determinada política pública. É essa

pessoa que deve ajudar nessa decisão.

Reforço cada vez mais essa iniciativa, porque é um casamento que nos interessa

muito,  e  precisamos  trabalhar  muito  para  a  efetividade  dele,  é  o  casamento  da

democracia representativa com a democracia participativa. Mais uma vez, deputado

André Quintão, parabéns pelo seu trabalho. Estamos juntos nesta luta. Obrigada.
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Palavras da Sra. Flávia Marcelle

Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que venho à Assembleia Legislativa

de  Minas  Gerais,  representando  a  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais  e  a  Dra.

Andréa  Abritta  Garzon,  Defensora  Pública-Geral.  Na pessoa dos  deputados  Dinis

Pinheiro  e  André  Quintão,  parabenizo  tanto  a  Assembleia  Legislativa  quanto  a

Comissão de Participação Popular por esses 10 anos de trabalho. Saliento que a

Constituição da República Federativa do Brasil,  de 1988,  ressalta que todo poder

emana  do  povo.  A  partir  daí,  pensamos  que  o  trabalho  desta  Comissão  de

Participação  Popular  é  importante  para  a  efetivação  da  democracia,  para  o

amadurecimento  dessa democracia  e  para  a  efetivação  também  da  cidadania  de

todos.

Por fim, parabenizo todos que aqui estão e que participarão desses dois dias de

trabalho árduo desse ciclo de debates, discutindo e debatendo as políticas públicas e

as formas de participação social, exercendo seu direito fundamental de participação

popular e colaborando para que tenhamos um país melhor, um estado melhor e uma

cidade melhor. Obrigada.

Palavras do Vereador Pedro Patrus

Bom dia a todos e a todas. Quero saudar os componentes da Mesa na pessoa do

deputado  André  Quintão,  parabenizando-o  pela  iniciativa.  Parabenizo,  também,  a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela realização deste ciclo de debates em

comemoração aos 10 anos da Comissão de Participação Popular.  Mais  que isso,

quero parabenizá-lo,  deputado,  por contribuir  para o fortalecimento da democracia

participativa em nosso estado e em nosso país. Como disse a Lígia, essa comissão é

pioneira na Assembleia, e pioneira também por conseguir  viabilizar a participação

popular  na  discussão  do  orçamento  do  estado.  Existe  uma  mística  de  que  o

orçamento  é  complicado,  difícil  de  ser  entendido  pelo  cidadão  comum.  Mas  a

Assembleia  conseguiu,  por  meio  de  mobilização,  de  cursos,  de  informações,

desmistificar  essa  questão.  Hoje,  os  movimentos  sociais  e  o  cidadão  comum

conseguem  participar  e  intervir  na  discussão  do  orçamento  do  Estado  de  Minas

Gerais. Parabenizamos, também, a Escola do Legislativo - aqui vejo a Ruth, que é a

diretora -, que realiza cursos e consegue, de forma bem didática, ensinar, deixando
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mais simples e clara a questão do orçamento público.

Reconhecendo a importância desta comissão, chamamos a atenção dos legislativos

municipais  para  que assumam a tarefa de promover  a participação popular.  Hoje

presido a Comissão de Participação Popular da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

que foi uma semente lançada pelo senhor.  Antes de ocupar o cargo de deputado

nesta Casa, o senhor deixou o projeto da comissão na câmara. Somamos esforços,

realizamos reuniões com a assessoria da comissão,  com a Escola do Legislativo,

para  que  a  participação  do  cidadão  no  orçamento  também  ocorra  no  âmbito  do

Município  de Belo Horizonte.  Não tem sido fácil.  A comissão da Câmara de Belo

Horizonte é um pouco diferente, mas estamos lutando para que isso mude. Nós nos

espelhamos  na  Comissão  de  Participação  Popular  da  Assembleia.  Trabalhei,  por

muito tempo, com o deputado André Quintão; trabalhei na Comissão de Participação

Popular e tenho a certeza de que isso foi fundamental para minha vida e para minha

história política e profissional, motivo pelo qual também estamos desenvolvendo esse

trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Espero que hoje e amanhã sejam dias de aprendizado para nós, neste ciclo de

debates.  Que  aprendamos  mais  para  que  a  participação  popular,  questão  tão

importante, seja realmente efetivada nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Bom

trabalho e bom ciclo de debates. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Bruno Lazzarotti Diniz Costa

Bom dia a todas e a todos. Um bom dia à Mesa. Vou ser bem breve, porque a ideia

é que a abertura seja menor que o seminário, senão chegaríamos a uma situação

oposta aqui. Eu não poderia deixar de dizer da minha satisfação, como representante

da  Fundação  João  Pinheiro  e  também  como  cidadão,  de  ter  podido  ajudar  um

pouquinho a organizar e a conceber este seminário.

A  democracia  no  Brasil  envolve  tarefas  simultâneas  e  permanentes,  nunca

esgotadas. A primeira delas é a republicanização do estado, ou seja, a superação do

patrimonialismo,  do clientelismo;  nos piores  casos,  a  superação da corrupção,  do

paroquialismo, do mandonismo, que ainda marcam muito as nossas instituições e as

nossas práticas políticas. Temos conseguido avanços importantes nessa tarefa desde

a transição democrática e nos anos recentes: o fortalecimento do Ministério Público e
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de sua independência,  os ganhos de transparência,  a  criação,  aperfeiçoamento  e

modernização de órgãos internos e externos de controle, o aumento do acesso à

informação, recentemente a Lei de Acesso à Informação, o Portal da Transparência.

Do  outro  lado,  temos  o  aperfeiçoamento  da  representação.  Falamos  muito  -  e

temos de falar  mesmo -  da democracia participativa,  mas isso não implica que a

nossa  democracia  representativa  esteja  pronta.  Precisamos  muito  aperfeiçoar

também a representação, não só os métodos e sistemas eleitorais, mas também a

capacidade de controle e influência dos eleitores sobre os eleitos. Será uma pena se

perdermos  neste  momento  a  oportunidade  de  encaminhar  uma  reforma  política

importante, digamos, que não seja periférica e que nos ajude a aperfeiçoar o sistema

representativo, conferindo maior equilíbrio à relação entre Poderes e,  pelo menos,

uma redução do poder econômico durante as eleições, que é um dos elementos que

tem minado a própria ideia de igualdade política que deve fundamentar a democracia.

Outra  tarefa  importante  é  justamente  a  criação  de  espaços  para  além  da

representação,  que  permitam,  incentivem,  reconheçam  e  deem  consequências  à

vocalização, à expressão, à contribuição, à cobrança, à formação de pontos novos

para a agenda do sistema político, ou seja, os canais de interlocução entre o sistema

político e a sociedade. Essas são tarefas permanentes e não concluíveis, digamos

assim, do nosso aperfeiçoamento democrático.

Em  muitos  pontos,  essas  três  agendas  se  tocam.  Por  exemplo,  os  limites,  a

regulamentação e a moderação, para dizer o mínimo, das contribuições privadas de

campanha são elementos importantes para o aperfeiçoamento da representação e

também para a republicanização do estado, já que, como temos visto, várias práticas

de corrupção ou de patrimonialismo têm sua origem e seu moto em práticas ilegais de

financiamento eleitoral.

E a Comissão de Participação Popular tem essa relevância, porque lida, ao mesmo

tempo, com essas três agendas. Ela permite o aperfeiçoamento da representação.

Ou  seja,  instituição  legislativa  reconecta  ou  intensifica  as  suas  conexões  com  a

sociedade,  dá  sequência  e  torna  a  representação  mais  representativa,  digamos

assim.  Por  outro  lado,  o  próprio  controle  público,  a  prática  de  monitoramento  e

participação durante o ciclo orçamentário no Plano Plurianual de Ação Governamental
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também é um momento de prestação de contas, de controle e de transparência da

sociedade sobre o poder público e representa um espaço importante de participação

popular,  principalmente  porque  tem  sido  encarado  com  seriedade,  e  não  apenas

como um espaço formal, mas ativamente encampado pela Assembleia e pela própria

Comissão de Participação Popular. Faço um parêntese para cumprimentar o trabalho

do deputado André Quintão nesse período.

É um prazer estar aqui, e acho muito apropriado que a comemoração seja mais do

que  assentar  sobre  os  louros.  Nada  mais  apropriado  a  essa  ideia  de  que  a

democracia requer uma reinvenção permanente do que tornar a comemoração um

momento  de  reflexão não só sobre  os  alcances,  mas também sobre os  limites  e

possibilidades  de  aprofundamento  para  práticas  participativas  e  da  Comissão  de

Participação Popular.

Creio  que  posso  falar  em  nome  dos  meus  colegas  de  outras  instituições  que

contribuíram para a formulação do seminário, que são a Fundação João Pinheiro, a

Universidade Federal de Minas Gerais, a Fundação Avina e a Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais. Foi um prazer contribuir e dar o testemunho da seriedade e

da competência do corpo técnico e administrativo da Assembleia Legislativa, do seu

empenho e do seu compromisso mais do que profissional, do seu compromisso físico

com o aperfeiçoamento da nossa democracia. Sei que será uma oportunidade muito

interessante,  tanto  pela  qualidade  da  plenária  quanto  pela  qualidade  dos

participantes. Foi um ganho pessoal. Peço licença para agradecer a oportunidade de,

além de escutar, rever o meu grande amigo que foi meu orientador, o Prof. Ricard

Gomà, que não via há muito tempo.

Encerrando, quero dizer que muitas vezes participamos de eventos que sabemos

ser importantes, mas que são muito chatos. A chatice faz parte da vida e temos que

enfrentá-la.  A grata satisfação que senti  aqui  e que -  creio -  os meus colegas de

comissão  também  sentiram  é  pelos  momentos,  pelas  pessoas  e  pelas  reuniões

envolvidas na formulação e organização deste seminário. Além de uma convivência

produtiva, houve também uma convivência amena e muito agradável, o que agradeço

ao  deputado,  à  Ana  e  aos  meus  colegas  das  outras  instituições  e  da  própria

Assembleia. Um bom dia e um bom seminário para todos nós!
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Palavras do Cacique Mesaque Pataxó

Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a comissão, na pessoa dos deputados

Dinis Pinheiro e André Quintão, já deixando meu agradecimento e os parabenizando

por  uma iniciativa  tão  importante,  que  tem  influenciado,  e  muito,  os  movimentos

sociais. Como testemunha presente, que vive e convive com isso, posso dizer que

essa iniciativa tem uma importância muito grande na vida da comunidade indígena,

assim como em outros movimentos. Agradeço também a transparência, a dedicação

e o carinho com que o deputado André Quintão tem lidado com a causa indígena,

com  o  movimento  indígena,  pois  somos  uma  sociedade  carente  de  atenção

governamental  no  âmbito  municipal,  estadual  e  até  mesmo  federal.  Para  nós,

simboliza muito. Identificamos e somos muito gratos quando encontramos pessoas

puras, honestas e dedicadas, que nos ajudam a buscar políticas e ações concretas

que atendam a uma demanda que nasce na ponta, que nasce na base.

Parabenizo também cada um de vocês que estão presentes representando alguma

instância, alguma organização. Hoje é um momento simbólico, é um momento de

grande valor, de representação na vida dos movimentos sociais, assim como desta

Casa. Esse é um espaço conquistado, é uma iniciativa que vem dando muito certo

em seus trabalhos, em suas ações.

Agradeço a toda a Comissão de Participação Popular pelo empenho e pela sua

contribuição. A cada um de vocês, deixo o meu muito obrigado.

2º Painel

Composição da Mesa

O presidente (deputado André Quintão) - A presidência convida a tomar assento à

Mesa a Exma. Sra. Eleonora Schettini Martins Cunha e o Exmo. Sr. Yves Sintomer.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O presidente - Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de perguntas aos participantes da mesa, por escrito ou oralmente, e de

outras  enviadas  pelo  formulário  do  “Participe  Agora”,  disponível  pela  internet,  no

portal da Assembleia Legislativa.

Para  melhor  organizarmos  o  debate,  os  participantes  poderão encaminhar  suas

perguntas por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de
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apoio.  Aqueles  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”, preencher o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Informamos aos presentes que os trabalhos acadêmicos sobre participação popular

que  foram  selecionados  para  serem apresentados  neste  ciclo  de  debates  ficarão

expostos no Salão de Chá, logo na entrada do Plenário, durante todo o evento. Seus

autores  estarão  disponíveis  para  possíveis  esclarecimentos,  de  11h30min  às

12h30min e de 16h30min às 17h30min.

Vamos dar início a esse painel, que terá a Profa. Eleonora Schettini Martins Cunha,

doutora em ciências  políticas  e professora  da  UFMG,  a  quem agradecemos pela

presença,  como  primeira  expositora.  Ela  tem  acompanhado,  como  professora  e

pesquisadora,  os  trabalhos  da  Assembleia  Legislativa.  Com  a  palavra,  para  sua

exposição, a Profa. Eleonora Schettini Martins Cunha.

Palavras da Sra. Eleonora Schettini Martins Cunha

Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite feito por

esta  Casa  para  conversar  com  vocês.  Queria  cumprimentar  o  deputado  André

Quintão e, na sua pessoa, todos os parlamentares que compõem a Comissão de

Participação Popular, e a Mesa diretora desta Casa, sob a presidência do deputado

Dinis Pinheiro, que tem se mostrado muito sensível à participação, de modo geral, e

da  Assembleia  Legislativa,  de  modo  específico.  Queria  também,  na  pessoa  do

cacique,  cumprimentar  todos  os  movimentos  sociais  aqui  representados.  É

interessante vermos como esta Casa, além de estar preocupada com os movimentos,

de modo geral, também se preocupa com as minorias e sua representação. Isso é

bastante significativo.

Quero partilhar com vocês um pouco da reflexão que eu e o Prof. Ricardo Fabrino

temos feito a respeito dos espaços de participação no Legislativo, em especial no

Legislativo mineiro, uma vez que temos estudado e tentado compreender um pouco

mais o que significa esse processo de participação popular no Poder Legislativo. É
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algo muito novo para todos do País e para nós, que estudamos a participação política

de modo geral. Esse é um tema absolutamente relevante e atual. A realização desse

ciclo de debates teve a feliz coincidência, apesar de ter sido pensado com uma certa

antecedência, de acontecer junto com um movimento que chamamos jornadas de

junho, em que a sociedade brasileira se posicionou - e se posiciona - fortemente em

relação a várias insatisfações, as quais devem ter repercussão nesses espaços em

que é representada, como é o caso da Assembleia Legislativa. Considero que a voz

das ruas encontra ressonância nesta Casa, que, cada vez mais, deve estar atenta a

ela. Medidas administrativas importantes foram tomadas, mas entendo que medidas

políticas  também  são  relevantes.  Pegando  um  pouco  de  um  desafio  feito  pelo

deputado André  Quintão  aqui,  na  semana passada,  no  lançamento  do  portal  das

políticas públicas, nós, que estudamos esses processos, precisamos trazer desafios

para que esta Casa, cada vez mais, aproxime-se de seus cidadãos e cumpra seu

papel de ser a voz deles.

Inicialmente,  falarei  um pouco sobre  participação política  e  sobre  a  maneira  de

pensarmos esse fenômeno, especificamente a participação no Legislativo como uma

necessidade de aprofundamento democrático; depois, refletirei sobre os espaços de

participação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; e, finalmente, apresentarei

alguns desses desafios que considero importantes.

Quando falamos de participação política e de participação popular,  é importante

termos claro sobre o que estamos falando.

A Gisele falava há pouco sobre participação social. Várias são as possibilidades de

compreendermos esse termo. No nosso caso especificamente, para além de estar

presente em diferentes espaços, em diferentes comunidades, associações, formas de

expressão que a  nossa sociedade tem construído ao longo desses  últimos anos,

quando falamos de participação política e de participação popular, estamos falando

da possibilidade concreta de cada cidadão exercer seus direitos civis e políticos, não

só  debatendo  questões  que  são  importantes  para  a  nossa  vida  cotidiana,  mas

também contribuindo para o  processo de decisão sobre aquilo  que vai  orientar  e

ordenar a nossa vida. Há uma série de decisões tomadas pelas autoridades públicas,

sejam elas no Legislativo ou no Executivo, que vão incidir diretamente sobre a nossa
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vida. Vamos pensar, por exemplo, no código de trânsito, no orçamento para a saúde

ou para a assistência social. Todas essas decisões incidem diretamente na vida de

cada um de nós. Então o direito à participação nessas decisões não só é assegurado

pela nossa Constituição, mas também deve ser uma preocupação nossa de cidadãos

com aquilo que é público e é nosso.

Essa discussão republicana está sendo trazida para nós há algum tempo. Lembro-

me, talvez há uns quatro anos, num evento nesta Casa, de termos discutido como a

noção de público é importante e como temos de nos apropriar daquilo que é público,

não no sentido de desgastar essa ideia do público, mas no sentido de entendermos

que somos responsáveis, como cidadãos, por tudo aquilo que é público, tanto quanto

as autoridades que nos representam. Então, essa ideia da participação, associada à

preocupação  com  o  que  é  público,  sem  dúvida  nenhuma  dá  mais  qualidade  à

democracia. As jornadas de junho nos apontam que não estamos satisfeitos com a

democracia que temos, precisamos aperfeiçoá-la.

Para quem estuda democracia - vocês já ouviram algumas pessoas da Mesa se

manifestando  aqui  -,  a  ideia  de  representação  ou  a  ideia  de  que  a  democracia

representativa,  por  si  só,  significa  a  amplitude  da  democracia  está  sendo

questionada.  Cada vez mais  têm-se  apresentado  possibilidades  de  alternativas  a

esse tipo de democracia, no sentido de que ela não é suficiente para dar voz a todos

os cidadãos que compõem um país, que compõem uma nação. Daí alguns termos e

alguns  modelos  alternativos  de  democracia,  como  a  democracia  participativa,  a

democracia deliberativa, que não são necessariamente a mesma coisa; mas entendo

que esses três modelos de democracia apontam algumas questões importantes para

repensarmos e reinventarmos a democracia. A democracia participativa nos aponta

para a necessidade de ampliar espaços de apresentação e de incluir mais pessoas,

mais vozes, mais ideias neles e o que as discussões sobre democracia deliberativa

estão nos trazendo é que não basta ampliar  os  espaços e incluir  pessoas neles,

precisamos  assegurar  que  todas  as  ideias  que  circulam  pela  sociedade  tenham

possibilidade de serem expressadas. Precisamos saber o que as diferentes pessoas

pensam  sobre  como  a  nossa  sociedade  deve  estar  organizada  e  quais  são  as

prioridades que devem orientar as decisões das nossas autoridades. E, mais do que
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a  possibilidade  de expressão,  esse modelo  vem nos  dizer  que é  importante  que

asseguremos a possibilidade de participação nas decisões públicas. Ou seja, não é

só buscar influenciar as autoridades naquilo que elas precisam decidir, mas, sempre

que possível, decidir junto com as autoridades.

E isso significa um movimento de mão dupla, isto é, uma abertura por parte dessas

autoridades, a fim de que elas entendam que estão momentaneamente no exercício

do poder. Aliás, nesse exercício do poder, elas não podem perder a conexão com

aqueles a que representam. Por  outro lado,  em relação à sociedade,  as pessoas

precisam colocar em ação não só o controle que têm sobre essas autoridades que

devem exercer publicamente e de forma republicana essa autoridade, mas também

construírem propostas a serem implementadas pelas referidas autoridades. Isso quer

dizer que não basta o cidadão reclamar e dizer que está insatisfeito. Precisamos de

propostas alternativas para apresentar a esses nossos representantes, para que eles

vejam o rumo que desejamos dar à nossa cidade, ao nosso Estado e ao nosso País.

A participação engloba dois grandes campos de ação. Existe a participação que

cabe à  sociedade autonomamente  fazer,  e  somos  capazes  de fazê-la  fortemente

porque  as  jornadas  de  junho  nos  mostraram  isso.  Ou  seja,  a  sociedade  pode

organizar-se  para  participar  autonomamente  por  meio  de  movimentos,  protestos,

associações,  organizações,  enfim,  há  várias  possibilidades  de  envolvimento  da

sociedade  com  o  mundo  da  política.  A outra  forma  de  participação  de  que  hoje

estamos  tratando  especificamente  é  a  participação  institucionalizada,  que  são  os

espaços  de  participação  criados  pelas  instituições  do  Estado  para  estabelecer

conexão e interação com a sociedade. No caso brasileiro, isso é muito novo e se

configura em instituições criadas a partir  da Constituição de 1988. Como dizia há

pouco  a  defensora  pública,  o  poder  emana  do  povo,  mas  o  povo  também  pode

exercer  esse  poder  diretamente  e  ainda  por  meio  de  seus  representantes.  A

Constituição  nos  deu  a  possibilidade  de  exercer  o  poder  diretamente,  mas

precisamos pensar a forma de exercê-lo. Nesse caso, as instituições participativas

vieram trazer essa possibilidade do exercício do poder junto às instituições do Estado,

seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo.

Assim, para nós, cidadãos de modo geral,  autoridades ou militantes, esse é um
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exercício e um aprendizado de cidadania. É o processo de aprender fazendo. É mais

ou menos como andar de bicicleta. Não vamos aprender a andar de bicicleta se não

andarmos de bicicleta. Isso significa que vamos errar e acertar muitas vezes, mas

temos que sair em constante busca pelo aperfeiçoamento desses processos.

A participação,  especificamente no Poder  Legislativo,  é algo que ainda estamos

construindo  mais  lentamente  do  que  a  participação  no  Poder  Executivo.  Nesse

aspecto,  gostaria  de  chamar  a  atenção  para  a  forma  como  conseguimos  ver  e

perceber este Poder Legislativo. Muitas vezes, vocês me ouvirão falar do Legislativo

como parlamento. Em italiano, a palavra  parlare quer dizer falar,  e esta Casa é a

Casa do debate, da expressão e do falar.  Quando me refiro ao Poder  Legislativo

como parlamento é exatamente para destacar o relevante papel que esta Casa tem e

todos os Legislativos têm de assegurar a voz da diversidade, a voz da diferença, que

expressa e representa outras vozes.

A outra  forma de nos  referirmos a  este  Poder  como Legislativo  implica  na  sua

competência ao criar leis que regulam nossas vidas. De certa forma, as leis vão nos

vincular  todos  a  uma  série  de  obrigações.  Então,  para  o  que  quero  chamar  a

atenção? Para a importância de esse poder elaborar leis para nós e também fiscalizá-

las ser feito com base na fala, na voz; e é muito significativo como a Assembleia

Legislativa  identifica-se  como  poder  e  voz  do  cidadão.  É  importante  que  nos

apropriemos dessa própria designação que a Assembleia Legislativa se dá, dizendo

que aqui é o espaço para o cidadão expressar-se. Chamando a atenção para essas

duas possibilidades de percebermos o Poder Legislativo, lembro a importância que

esse poder tem não só para os debates, mas também para as decisões tomadas em

nosso  nome  por  representantes  que  aqui  estão,  porque  escolhemos  que  eles

estivessem aqui. Assim, sobre isso, penso que a Mesa já abordou a importância de o

exercício dessa representação ser sustentado pela participação. Essa conexão entre

representantes e cidadãos é extremamente relevante para assegurar a legitimidade

desses representantes.

Não estamos satisfeito com o fato de os eleger a cada quatro anos. A sociedade

brasileira  está  mostrando  que  não  está  mais  desatenta  ao  exercício  da

representação. Ela está atenta e insatisfeita, a ponto de, em alguns momentos, dizer:
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“Isso aí  que  está  à  nossa vista  não é  o  que queremos,  essas  pessoas não nos

representam”.  Então,  essa  questão  chama nossa  atenção  para  a  importância  de

fortalecer a conexão entre aqueles que representam a sociedade mineira, no caso a

Assembleia Legislativa,  e aqueles  que,  de  certa  forma,  os  escolheram para estar

aqui. Essa é uma importante questão. Temos uma série de institutos constitucionais,

como referendos, plebiscitos e iniciativas populares de lei, que são uma possibilidade

importante mas muito pouco usada, de modo geral, para assegurar essa conexão.

Por outro lado, temos iniciativas, como a Comissão de Participação Popular, e outras

em  outros  estados  e  na  Câmara  dos  Deputados,  que  visam,  de  certa  forma,  a

concretizar essa participação no Legislativo.

Sobre  essas  comissões  e  iniciativas  do  Legislativo,  gostaria  de  ressaltar  a

Comissão de Participação Popular  da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais pelo caráter inovador - ela foi a primeira a tomar para si essa responsabilidade

-; pelo caráter de resultados, pois efetivamente essa comissão funciona, porque há

estados em que ela existe mas não funciona; e pela capacidade de se reinventar. A

Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa não parou no tempo,

mas  foi  capaz  de,  o  tempo  todo,  se  recriar  e  de  se  aproximar  da  sociedade,

estabelecendo novas formas de interação e efetivação do seu papel no parlamento

mineiro. É importante destacarmos isso e dizer que é uma inovação institucional que

merece  um  acompanhamento  permanente  de  nossa  parte,  estudiosos,  e  uma

presença  permanente  da  parte  da  sociedade,  porque  realmente  ela  tem  feito  a

diferença na produção legislativa, na fiscalização do Executivo e na possibilidade de

dar voz à sociedade dentro desta Casa.

No  caso  específico  da  Assembleia  Legislativa,  a  Comissão  tem  um  papel

significativo, mas não é a única forma de participação que a Assembleia criou. Acho

interessante  nos apropriarmos de algumas dessas possibilidades que constam do

Regimento Interno. O cidadão precisa conhecê-las. O ciclo de debates é uma delas,

assim como os seminários legislativos, conforme mencionado pela Mesa de abertura,

os fóruns temáticos, as audiências públicas. Quem já participou de audiência pública

aqui sabe que algumas delas são riquíssimas e realmente contam com a participação

da sociedade. Há outras possibilidades presenciais de participação, mas também é
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possível participar via internet, via web. Acho que esse é um caminho importante para

pensarmos,  essa  é  uma  linguagem  que  os  jovens  dominam  muito  bem.  Se  os

queremos mais próximos do Parlamento, talvez precisemos reforçar essa conexão.

Gostaria de chamar a atenção especificamente para o que estamos vivendo agora,

que  é  a  revisão  do  PPAG,  ou  PPA,  como  alguns  preferem.  Esse  processo  é

absolutamente  inovador.  A forma  como a  Comissão  de  Participação  Popular  tem

discutido o Orçamento do Estado, a forma como a Comissão de Participação Popular

tem possibilitado a inserção da sociedade nesse debate  e,  mais  recentemente,  o

envolvimento  de  todas  as  comissões  da  Assembleia  nesse  processo  é  algo  que

precisamos acompanhar e com que precisamos ter um cuidado bastante significativo,

porque é novo e tem tido resultados importantes. Com a Mesa de amanhã, vocês

verão  como  algumas  mudanças  importantes  foram  alcançadas  a  partir  desse

processo  de  revisão  do  PPAG com  a  participação  popular.  Estamos  exatamente

nesse processo agora e convido todos a acompanhar com atenção o que vem por aí.

Outra  possibilidade  de  participação  importante,  recentemente  criada  pela

Assembleia,  é  o  portal  de  políticas  públicas,  não  só  para  quem  se  interessa

diretamente por essas políticas como também para a sociedade como um todo. Cada

um de nós agora tem condições de receber informações sobre o que está sendo feito

com o recurso público que transferimos para o Estado gerenciar. Sem dúvida alguma,

essa iniciativa é muito relevante. Sabemos do esforço enfrentado pela equipe técnica

desta Casa para colocar esse portal no ar e como foi importante o apoio político dos

membros parlamentares para a existência desse portal.

Parabenizo  a  Assembleia  pela  existência  desse  portal  e  convido  todos  para

conhecer mais esse canal de aproximação entre a Assembleia e a sociedade.

Para  o  que  essas  formas  diferenciadas  de  participação,  propiciadas  pela

Assembleia  Legislativa  de  Minas,  nos  aponta?  A primeira  questão  que  considero

muito importante é que há várias possibilidades de aproximação entre a sociedade e

seus representantes. Temos tanto a possibilidade de aproximação presencial, como é

o  caso  aqui  agora,  quanto  não  presencial.  Isso  é  importante,  principalmente

considerando que a Assembleia é do Estado. E já foi destacado aqui que estamos

tratando de 853 municípios. Os cidadãos que estão mais próximos de Belo Horizonte
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e da região metropolitana têm mais possibilidade de estar presentes. E os cidadãos

que residem nos municípios mais afastados da capital mineira? Como viabilizar essa

conexão?  Então,  todas  as  interações  não  presenciais,  virtuais  ou  à  distância,

qualquer  que  seja  o  nome  que  quisermos  dar,  são  extremamente  significativas,

considerando a questão da escala.

Outro aspecto que me parece importante destacar são os diferentes objetivos que

cada  um  desses  espaços  pode  propiciar.  O  primeiro  é  ouvir  o  que  a  população

deseja,  pede,  demanda  e  denuncia.  É  importante  estar  aberto  para  as  vozes.  O

segundo é consultar. Há consultas públicas colocadas no ar, que são abertas, para

darmos  a  nossa  opinião.  Essa  já  é  uma  interação  um  pouco  diferente.  Há  a

possibilidade de debate quando uma audiência pública se propõe a discutir diferentes

pontos de vista sobre o mesmo aspecto. Há também a possibilidade de compreender.

Já foram mencionadas as diferentes ações da Escola do Legislativo para preparar a

sociedade  para  debater  o  orçamento.  Há  as  consultorias  de  modo  geral,  que

produzem uma série de informes e orientações importantes para os parlamentares e

para nós também. A cada evento é produzida uma série de conhecimentos sobre

políticas públicas, contexto e outros temas a que podemos ter acesso. Por fim, há a

possibilidade  de  estarmos  com  os  deputados,  para  discutir  e  decidir  questões

relevantes.

Há intensidades variadas de participação, que abrem diferentes possibilidades para

todo tipo de envolvimento com a Assembleia. Mais  intensamente, sabemos que o

monitoramento da ação parlamentar é algo importante. Nem todos conseguimos fazer

isso, mas alguns conseguem. Essa possibilidade de monitorar a ação parlamentar e

divulgar de forma transparente o que os nossos representantes fazem é algo que

também  é  possível  por  meio  das  atividades  realizadas  na  Assembleia.  No  caso

específico desta Assembleia, gostaria de chamar a atenção para a importância do

envolvimento  de  alguns  setores  desta  Casa  em  todas  as  possibilidades  de

participação. Inicialmente há a própria Mesa da Assembleia, cujos dirigentes ocupam

momentaneamente a direção política desta Casa. É importante que esses dirigentes

políticos  tenham sensibilidade  e  estejam  atentos  para  os  processos  possíveis  de

participação,  o  que se manifesta,  por  exemplo,  quando se propõe e  se  decide  a
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realização de um evento institucional. Mas acredito que seja necessário estar sempre

pensando em como aperfeiçoar esse processo de interação, e não estar satisfeito

com o que existe em termos de eventos institucionais.

A sensibilidade dos deputados de modo geral, principalmente dos que compõem a

Mesa Diretora, é essencial para viabilizar a participação popular, mas, por outro lado,

há os técnicos desta Casa e as atividades-meio, que asseguram que essas atividades

aconteçam,  seja  coordenando,  seja  organizando,  seja  viabilizando  meios  e

informações.  Esse compromisso,  que é  mais  do  que técnico,  pois  é  também um

compromisso político  da  equipe  técnica,  tem dado mostras  de  ser  absolutamente

relevante  para  assegurar  que  a  conexão  entre  Estado,  por  via  da  Assembleia

Legislativa, e sociedade aconteça.

Tem  de  haver  a  disposição  da  sociedade  em  participar.  Não  adianta  nada  a

Assembleia Legislativa criar todos esses canais de participação e ter todo o empenho

interno para que aconteçam, se a sociedade não estiver disposta a estar aqui para

conversar, dialogar, consultar, cobrar, denunciar e interagir. Esse é um movimento de

mão  dupla:  a  Casa  precisa  estar  aberta,  mas  nós,  sociedade,  temos  de  estar

imbuídos desse espírito de participação.

Por fim, vamos abordar alguns desafios que ainda devem ser vencidos por esta

Casa como um todo. Todo processo de inovação institucional implica não só a criação

dessas instituições de participação, mas também a sua manutenção. Não basta que

existam,  eles  têm  que,  efetivamente,  viver,  ter  vida,  mas  também  precisam  ser

aperfeiçoados. Se entendemos que a democracia é uma eterna reinvenção de regras,

de  possibilidades,  de  espaços,  precisamos  estar  sempre  atentos  àquilo  que  já

criamos para verificar em que medida podemos avançar mais.

Costumo dizer para os meus alunos que nunca podemos ficar satisfeitos com o que

conquistamos,  cada  passo  que  damos  tem  de  ser  sempre  um  trampolim  para  o

próximo  passo.  Nesse  sentido,  quero  apontar  algumas  possibilidades  de

aperfeiçoamento  da  experiência  de  participação  na  Assembleia.  Uma  delas  é

democratizar, ainda mais, este espaço, trazendo para cá o maior número possível de

pessoas, de ideias, de pensamentos e de temas, aliás, temas espinhosos, aqueles

que não gostamos muito de tratar, mas que são importantes para ordenar a nossa
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vida em sociedade. A outra possibilidade é a de que, esta Casa, que já cumpre um

papel muito importante de debate com os seus membros, também propicie um maior

debate com a sociedade. Ela precisa ser um espaço efetivo de voz do cidadão e não

só  dos  representantes  dos  cidadãos.  Esse  deve  ser  um  cuidado  permanente  da

Assembleia,  que  deve  garantir  que  os  espaços  de  debates  sejam  espaços  da

sociedade.  Como  lembrou  o  Bruno,  é  importante  que  as  nossas  mesas  de

apresentação sejam menores do que as nossas oportunidades de debate. Quanto

menos  falarmos  e  quanto  mais  ouvirmos,  mais  esta  Casa  vai  expressar  esse

aprofundamento do seu papel de debate e deliberação.

Vou  deixar  aqui  sete  pontos  específicos.  O  primeiro  é  que  cada  processo  de

participação tem que deixar claro, não só para os membros da Casa mas para a

sociedade qual é o objetivo. É muito frustrante ver, no final de um processo em que

achávamos que iria gerar uma proposta de lei, que o objetivo não era esse, que o

objetivo era apenas ouvir o que as pessoas pensam sobre determinado assunto. É

importante ficar muito claro não só para esta Casa, mas para todos os participantes

qual é o objetivo daquele processo de participação, até onde ele vai. Isso, para não

criarmos falsas expectativas e nos frustrarmos quando elas não são realizadas.

O segundo, é sempre, sempre considerar as características socioeconômicas da

nossa sociedade, principalmente da sociedade mineira. Vamos ter participantes com

todo nível  de escolaridade,  com todo nível  de  renda,  muitas  vezes,  afastados  do

centro  decisório.  Como possibilitar  que  todas  essas  pessoas  participem? Discutir

orçamento é um negócio complicado. Temos que ensinar o que é orçamento, temos

que produzir informações numa linguagem acessível, temos que viabilizar a vinda de

pessoas do Norte, Nordeste, Sul de Minas.

Precisamos alocar essas pessoas em algum alojamento, oferecer-lhes alimentação.

Tudo isso tem custos. Não se faz participação de graça. A Assembleia precisa ficar

atenta a isso se quiser, efetivamente, que todos participem.

Terceiro aspecto:  essa participação tem de ser qualificada. Em que sentido? As

pessoas precisam ter a possibilidade de se prepararem para o debate. Necessitam de

informações,  de saber mais profundamente sobre os temas que vão ser tratados.

Como mencionei, há uma grande produção de informações pela própria Assembleia.



724
____________________________________________________________________________

Isso é importante, mas devemos preparar  as pessoas para um evento específico,

talvez um dia  antes,  ou fazer  um ciclo  de  debates que lhes dê condições  de se

apropriarem de ideias, informações e conhecimentos para que possam participar de

forma mais qualificada do debate.

É muito importante que as interações sejam contínuas. Esse é o quarto desafio. De

vez em quando,  fazer alguma coisa de vulto,  como é o caso deste ciclo,  é muito

importante, mas não pode ficar aqui. Precisamos ter meios contínuos de interação.

Isso nos leva ao quinto desafio, ou seja, como vamos integrar todos esses espaços

de participação que a Assembleia disponibiliza, como ciclos de debates, seminários e

audiências públicas. O PPAG é algo interessantíssimo para pensarmos sobre isso, e

o  seminário  Pobreza  e  Desigualdade  também  foi  um  evento  importante  para

pensarmos  sobre  esse  desafio.  Mais  que  isso,  como  articular  as  audiências

cotidianas feitas pelas comissões? Esse é um desafio.

O sexto desafio é dar retorno à sociedade. Esse desafio é algo que preocupa esta

Casa. Sei disso. Ouvi de vários membros da Casa - parlamentares e técnicos - que

estão sendo buscadas alternativas para isso, mas a sociedade precisa cobrar não

apenas a redução de salários -  sabemos que houve uma resposta efetiva -,  mas

cobrar o que a Assembleia está fazendo com tudo o que se coleta aqui, a partir dos

espaços de participação. O que isso gerou e o que pode e deve ser comunicado à

sociedade?

Mencionei, mas vou reforçar, que participação tem custos para quem está aqui e

custos  para esta Casa.  Isso se traduz em orçamento da própria Casa não só na

manutenção  dos  seus  órgãos  que  viabilizam  a  participação,  mas  também  para

assegurar a participação da sociedade. Esse é um custo que o Executivo percebeu

que precisa bancar. Ele banca conferências, conselhos. O Legislativo precisa estar

muito atento a como viabilizar concretamente a participação da sociedade.

É muito  importante  que  esses  desafios  sejam enfrentados  pelos  parlamentares,

com  sua  visão  política,  com  seu  espírito  público  tão  ressaltado  aqui  por  vários

oradores que me antecederam, mas também devem ser enfrentados pela qualidade e

pelo compromisso dos técnicos da Casa e da sociedade. Precisamos nos preparar

para participar, precisamos estar atentos, precisamos estar organizados para cobrar
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juntos do Poder Legislativo.

O  deputado  Dinis  Pinheiro,  que  se  ausentou,  ressaltou  a  importância  de  a

sociedade vir até aqui, ter esse contato com o Legislativo. O meu desafio é o inverso,

ou seja, o Legislativo sair desta Casa e ir em direção ao povo.

Como dizia Milton Nascimento, “ir aonde o povo está”. Mais do que abrir a Casa à

participação,  é  estar  junto  do  povo  em  seus  diferentes  espaços  de  participação,

fortalecendo sua presença e a legitimidade de sua representação. Esse é o grande

anseio da sociedade brasileira, ou seja, que tenhamos ao nosso lado, no dia a dia, os

que nos representam não só indo até sua casa, mas que eles venham até nós. Assim,

poderemos  interagir  e  fazer  conexões  verdadeiramente  políticas  com  os  que  nos

representam. Muito obrigada, estou à disposição para continuar o diálogo.

O presidente -  Agradeço muito à Profa. Eleonora Schettini.  Essa parte final dos

desafios já é suficiente para uma boa agenda interna da Assembleia e, reitero, muito

conjugada com nossa preocupação expressa.  Mesmo nos processos institucionais

permanentes, como Parlamento Jovem e incidência no ciclo orçamentário, há essa

preocupação com a regionalização, com a interiorização. Em atividades da audiência,

há um nível de interiorização, mas os processos institucionalizados, como a revisão

do PPAG ou o  monitoramento  semestral,  são aqui  e  presenciais.  O  PPAG ainda

acontece em algumas regiões. Temos esse limite, temos a interação virtual, conforme

trabalho já exposto. Temos ainda um desafio de natureza política: como criar esse

ambiente propício,  essa interação,  principalmente  com juventude e  segmentos da

sociedade que hoje não conferem legitimidade a esse espaço. As chamadas jornadas

de junho mostraram isso. Não é por acaso que a Assembleia de Minas passou ilesa

nesse processo. O foco em Belo Horizonte se concentrou na Câmara Municipal. Esse

é um desafio  de  natureza política.  Temos  que nos desdobrar.  Parabenizo-a,  pois

expressou muito bem os desafios que temos.

Para quem chegou depois da abertura, esclareço que o ciclo de debates tem um

caráter  mais  de enfrentar  desafios  do que de celebrar  conquistas.  As conquistas,

afirmamos  para  que  sejam  mantidas,  mas  é  preciso  buscar  avanços.  Reitero  a

presença do vice-presidente da Assembleia, do apoio da Mesa diretora, do deputado

Adelmo. O Ministério Público não estava na mesa de abertura, mas também chegou.
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É outro grande parceiro. Essa sintonia tem sido muito importante. O Ministério Público

e a Defensoria  Pública,  como mencionado pelo  Bruno,  são muito  importantes  na

construção  da  democracia.  Este  evento  está  sendo  transmitido  ao  vivo  pela  TV

Assembleia para aproximadamente 350 municípios e pela internet. Pela qualidade,

estou certo de que será retransmitido várias vezes na programação. Com a palavra, o

Sr. Yves Sintomer, professor de ciências políticas da Universidade de Paris. Agradeço

muito  a  ele,  que  se  deslocou  de  outro  país,  tão  longínquo  e  querido  por  nós,

brasileiros,  para  participar  de  um  evento  da  Assembleia,  o  que  muito  nos  honra.

Agradecemos em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Ele vai fazer sua exposição em espanhol. Para quem desejar ouvir a tradução para

o português, quero chamar a atenção para os receptores. Orientamos vocês para o

uso  dos  receptores  e  dos  fones  que foram  retirados  da secretaria  do  evento.  O

equipamento está disponibilizado. Com a palavra, o Prof. Yves Sintomer.

Palavras do Sr. Yves Sintomer

Muito obrigado. Desculpem-me, mas vou ter de falar em espanhol, porque o meu

português não é suficientemente bom para falar com vocês, e o meu pobre espanhol

está um pouco misturado com francês e italiano. Agradeço à Assembleia Legislativa

de Minas Gerais o convite, que vai me dar a possibilidade de entender um pouco

melhor o que ocorre aqui. É sempre um prazer estar no Brasil, em Belo Horizonte e

aprender  as  experiências  feitas  aqui.  Não  vou  falar  sobre  o  que  acontece  aqui,

porque conheço muito pouco, mas posso dizer que é uma exceção. Normalmente não

existem processos participativos desse tipo, organizados por assembleias legislativas.

Portanto, vou falar  da Europa, talvez um discurso que poderia ir  além da Europa.

Essa é a minha experiência como europeu e pesquisador europeu.

Vou  começar  com  um  paradoxo.  Nunca  houve  tantos  países  democráticos  no

mundo, por ser a democracia uma ideia, um apelo para muitos. Por outro lado, pode-

se  ver  que  rapidamente  o  sistema  de  representação  clássica  pode  apresentar

problemas,  como ocorreu  no Egito.  Nas  velhas  democracias,  em quase todos  os

países europeus, pelo menos existem crises de legitimidade mais ou menos fortes.

Ainda na Alemanha, país em boa situação econômica e social,  somente 10% dos

cidadãos  pensam  que  os  políticos  podem  resolver  os  desafios  do  futuro.  Como
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explicar essa diferença? Como pensar na possibilidade de as assembleias legislativas

introduzirem,  apoiarem,  desenvolverem  processos  de  participação?  O  desafio  é

importante,  porque  não  é  o  Legislativo  que  começa,  desenvolve  o  processo  de

participação institucional. Ao contrário, muitas vezes, é o Executivo que o faz, indo

contra  o  Legislativo.  Por  exemplo,  no  Brasil  muitas  vezes  é  o  prefeito  quem

desenvolve o processo de participação, fazendo pressão sobre a câmara municipal,

que possui caminho político diverso. Não sei  como está agora, no Brasil,  com os

movimentos  que  ocorreram  há  um  mês.  Muitas  vezes  os  cidadãos  criticam  os

políticos, sem fazer diferença entre o Executivo e o Legislativo. A minha pergunta

seria:  por  que  as  assembleias  legislativas  no  mundo  não  estão  mais  ativas  nos

processos  de  participação?  Elas  podem  ou  poderiam  ser  mais  ativas?  Com  que

objetivo?

É importante pensar o que é a democracia representativa. Podemos defini-la em

quatro dimensões: eleições livres regulares; autonomia dos representantes - uma vez

eleitos,  eles  podem  fazer  coisas  diferentes  do  que  prometeram  -;  autonomia  da

opinião pública - que pode se manifestar -; e discussão dos assuntos públicos.

Neste momento, nas velhas democracias, especialmente na Europa, há uma crise

do sistema representativo. Qual é a especificidade das assembleias na democracia

participativa? Qual é a diferença, por exemplo, do Executivo? E podem apoiar-se e

apoiar a participação. Vou dar seis pontos, seis dimensões para responder a essas

perguntas. O primeiro é que o papel  do Legislativo classicamente é fazer as leis,

escrevê-las. Na velha teoria da divisão dos Poderes do séc. XVIII, este era o papel

fundamental.  De  fato,  o  Executivo,  em  quase  todos  os  países  democráticos  do

mundo, tem sempre um papel mais forte na produção de lei. Outros grêmios que não

são eleitos também pedem um papel na produção de lei. No final, o Legislativo não

tem mais o monopólio da produção de lei; portanto, existe um declínio claro nesse

nível.

Em processos constituintes, como o do Brasil, nos anos 1980, e em muitos países

da América Latina, é importante o papel da participação popular na produção de lei, é

fundamental. Mas, no trabalho mais cotidiano das assembleias legislativas de outros

países e de outros estados, a participação popular não tem um papel tão importante.
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A pergunta seria: como promover a participação na produção de leis, por meio da

cooperação  entre  as  assembleias  legislativas  e  os  cidadãos?  Existem  muitas

possibilidades de resposta para essa pergunta. A primeira seria organizar referendos,

que são feitos mais em nível mundial. A segunda é que a assembleia pode organizar

ou  iniciar  essa  consulta  ao  povo.  Na  União  Europeia,  temos  agora  o  direito  de

petição, ou seja, com um certo número de assinaturas, pode-se pedir à Câmara e ao

governo europeu que se discutam assuntos específicos. Existem as conferências de

participação estatais e nacionais; porém, no Brasil é sempre mais o Executivo que

está  organizando  esse  tipo  de  conferência,  e  não  o  Legislativo.  Há  também  as

audiências públicas das comissões parlamentares para integrar a sociedade civil ao

trabalho  legislativo.  Há,  entretanto,  outras  questões.  Por  exemplo,  se  se  quer  a

participação de todos os cidadãos, faça um referendo; a participação dos que já têm

uma organização, faça as conferências nacionais e estatais de participação. E se se

quer a participação dos cidadãos comuns, dos cidadãos que não estão organizados,

que não têm uma organização prévia na sociedade?

Uma segunda dimensão fundamental do Legislativo, das assembleias legislativas, é

o  controle  e  a  fiscalização do Executivo.  Tradicionalmente,  isso  é  fundamental  e,

muitas vezes, bem-reduzido: o jogo dos partidos faz com que as coisas fundamentais

passem nas negociações entre os partidos ou dentro do partido, quando o sistema

permite que se tenha uma autonomia clara na assembleia. Como se vê na Europa, a

fiscalização vem muito mais dos juízes, da sociedade civil, da imprensa ou da internet

que das assembleias legislativas.

Neste caso, o sistema legislativo deve se apoiar na participação cidadã para ter

mais  força na fiscalização do Executivo.  Evidentemente,  existe a possibilidade de

permitir o acesso a fontes legislativas, abrindo mais possibilidade de informação, mas

que vem de cima para baixo, tornando mais complicado o fato de o Legislativo chegar

até  à  sociedade.  Como disse  a  nossa companheira,  dessa forma é  difícil  para  o

Legislativo  fazer  um  controle  na  sociedade  civil.  Até  o  momento  não  há  muitas

experiências de sucesso nesse nível.

A terceira função fundamental das assembleias legislativas é permitir a deliberação,

no sentido inglês da palavra: é uma discussão pública sobre o bem comum, sobre o
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interesse  geral,  como  dizemos  na  França.  Esse  foi  um  papel  fundamental  das

assembleias,  em todos os  níveis,  no  século  XIX,  mas ele  é  muito  mais  reduzido

agora. Geralmente, para as pessoas formarem opinião, não observam os debates das

assembleias, elas se informam pela imprensa, pela internet. Em muitos países, em

muitas  províncias,  as  discussões  nas  assembleias  são muito  fracas,  representam

mais negociações entre partidos do que realmente discussões sobre o bem comum.

Em vários países, há iniciativas para promover e melhorar a qualidade da discussão

pública nos parlamentos, e são muito importantes.

Antes,  havia  uma razão  para  monopolizar  o  debate  público  à  deliberação  nas

assembleias. A ideia dos padres que criaram a república francesa e outras era a de

que as discussões seriam bem realizadas se feitas  por  pessoas graduadas.  Nós,

cidadãos comuns, éramos considerados incapazes de discutir sobre o bem comum;

por  isso,  havia o monopólio  da deliberação pelos  mais sábios,  aos que poderiam

considerar todos os aspectos dos problemas, e não somente uma parte deles. Essa

mudança  pode  ser  vista  no  movimento  dos  revolucionários  americanos,  dos

presidentes dos Estados Unidos. Com esse movimento, a ideia de que os políticos

eleitos são mais sábios que as pessoas comuns, que só eles podem discutir o bem

comum, perdeu legitimidade. A discussão pública já não é mais um monopólio dos

políticos eleitos, mas sim, um bem comum, da cidadania também.

É preciso saber como desenvolver a deliberação para que vá além do Legislativo e

como o Legislativo pode ajudar nesse processo, ou seja, fomentar esse processo nos

meios  parlamentares  que,  em  muitos  casos,  já  não  funcionam  mais  como  uma

informação, mas sim como um espaço de debate nas audiências públicas realizadas

aqui.  Também há organismos de discussões públicas abertos.  Na França,  muitas

vezes, não são as assembleias que organizam esses espaços, mas sim autoridades

administrativas independentes.

Existem,  muitas  vezes,  teorias  políticas  na  Europa,  na  América  do  Norte,  que

desenvolvem a ideia de que minipúblicos, designados por sorteio, podem desenvolver

ótimas condições de discussões públicas - muito mais que assembleias abertas -,

para se tratar de temas como o bem comum. O parlamento europeu, por exemplo,

organiza esses movimentos públicos, mas sem muita relação entre a discussão e a
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tomada de decisão. E é um problema fundamental passar-se da discussão à decisão.

O problema também é quem são os atores que querem participar da sociedade civil

organizada,  como é  tradição no Brasil;  cidadãos comuns,  designados  por  sorteio,

como é feito na França ou na Europa. Além disso, como organizar uma discussão de

qualidade  quando  há  centenas,  dezenas  de  pessoas...  Pode-se  discutir,  votar  e

decidir, mas é um pouco mais difícil.

A quarta  dimensão  do  papel  legislativo  clássico  é  representar.  Representar  as

pessoas, representar a diversidade do país, representar a diversidade do povo. Não é

somente  representar  a  diversidade  das  ideias,  mas  também  a  diversidade  das

diferenças das experiências sociais. Isso porque a pessoa que vive num bairro não

tem a mesma experiência de outra, que vive em outro bairro, e o mesmo ocorre com

as cidades. As mulheres e os homens, muitas vezes, têm visões diferentes sobre

alguns  aspectos;  as  classes  sociais  também  têm  visões  distintas  a  respeito  dos

assuntos públicos. Os jovens, por exemplo, não têm a mesma visão do mundo que os

mais velhos. Essa era uma ideia minoritária, mas muito forte; a criação das repúblicas

modernas; a ideia de que as assembleias tinham de ser um espelho da sociedade.

Mirabeau, na França, dizia que a assembleia tinha de ser um mapa reduzido do povo.

John  Adams,  no  Estados  Unidos,  dizia  que  tinha  de  ser  um  retrato  exato,  em

miniatura, do povo. Esse é o objetivo das assembleias, mas sem muito sucesso. Na

França,  por  exemplo,  a  assembleia  nacional  é  constituída  por  homens  velhos,

brancos, provenientes de classes superiores e que estudaram nas mesmas escolas.

Falarei de algo que, para vocês, talvez não seja uma lembrança muito boa, mas,

para nós, a equipe de futebol, na Copa do Mundo de 1998, foi mais representativa do

povo porque nela havia uma representação mais similar à população da França do

que a assembleia nacional francesa. Esse não é um problema somente da França, é

um problema mais global. Em muitos países europeus, os membros das assembleias

são grupos sociais muito diferentes do conjunto do povo.

No século passado, os partidos de massa, de movimentos operários, permitiram

uma abertura social da representatividade política. Neste século, já não existem os

partidos de massa, mas há outros sistemas, as cotas por exemplo. Em muitos países,

há cotas de homens e mulheres para assegurar uma representação mais equilibrada
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de mulheres nas assembleias. Num país como a Índia, há também cotas entre as

classes  sociais  para  assegurar  a  permanência,  nas  assembleias,  de  pessoas

provenientes de classes baixas ou médias da sociedade.

Na China havia um esforço para reintegrar a burguesia nas assembleias. No Brasil

existe agora uma lei de cotas racial e social nas universidades, porque isso pode ser

feito no âmbito universitário, mas não no político. Enfim, não conheço a resposta, mas

posso pelo menos fazer essa pergunta.

Talvez o Legislativo possa associar-se aos organismos de participação, que são

mais representativos nesse sentido de parecerem mais com o povo em seu conjunto.

São duas as possibilidades, e a primeira é associar-se à sociedade civil organizada

para  construir  um  consenso  amplo.  Mas  com  que  mandato,  com  que

representatividade?  Essa  é  uma  pergunta  que  nem  é  feita,  muitas  vezes.  Outra

possibilidade  é  apoiar-se  sobre  minipúblicos  representativos  estatisticamente  da

variedade do povo da cidade e permitir que esse tipo de processo participativo tenha

a mesma diversidade que o povo em seu conjunto. Como eu dizia antes, não é algo

muito difundido no Brasil e na América Latina, mas fala-se muito sobre esse tipo de

organização na Europa e nos Estados Unidos.

Evidentemente,  uma  função  tradicional  ou  mais  evidente  do  Legislativo  é

representar  um mandato através da eleição, e teoricamente os deputados têm de

fazer com que as ideias do povo sejam traduzidas na assembleia. Nesse nível, nos

sistemas políticos do tipo parlamentar, a assembleia seria a primeira etapa, com uma

eleição direta pelo povo - não é o caso do Brasil. Falou-se muito nessa relação nas

intervenções anteriores, no fato de que a sociedade civil e o cidadão sejam ativos e

haja uma comunicação entre eles  e os deputados.  A ideia é fazer  com que essa

dimensão melhore, pois, ao contrário, quando não há essa comunicação, a relação

pode deteriorar-se bastante.

Uma coisa que está clara e que já foi dita anteriormente é que a eleição é suficiente

para fazer legal o mandato, mas não é mais suficiente para conferir legitimidade de

fato  à  cidadania.  A eleição  sozinha  não  é  suficiente.  Existem  outras  dimensões

importantes.

Há outro sentido da representação que foi esquecido e que é fundamental. Quando
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a  noção  de  representação  política  foi  criada,  surgiu  a  dimensão  do  mandato

decorrente  das  eleições,  mas  havia  outro  sentido:  quando  o  rei  da  França

representava aquele país, ele não detinha um mandato, não havia eleição, era uma

encarnação do país.  As pessoas até podiam dizer:  “Eu sou o estado”;  “Eu sou o

povo”;  “Eu  sou  a  França”;  “Eu  sou  o  Brasil”,  por  exemplo.  Foi  assim  durante  a

monarquia. O que percebemos na França agora é um resto da monarquia. O retrato

oficial do presidente Sarkozy claramente é uma demonstração dessa representação

real.  Mas não é somente  um problema francês,  pois  durante séculos  as  pessoas

disseram: Nós somos a nação, somos a encarnação da nação”.

Como vocês  podem ver  nesse  retrato  muito  famoso  do  princípio  da  Revolução

Francesa, a Assembleia, quando começa o seu trabalho diz: “Nós somos o povo, nós

somos  a  nação francesa,  encarnamos  a  nação”.  Por  isso  os  deputados  têm  um

mandato  livre,  ou  seja,  não  é  imperativo.  Eles  têm  autonomia  em  relação  aos

eleitores e aos cidadãos, porque todos, juntos, estão como numa encarnação do povo

e da nação. Então, essa é uma das dimensões das representações das assembleias,

que seria a ideia da dimensão da encarnação, que também pode ser reivindicada por

outras partes. Nessa ideia de encarnação, temos a ideia de que uma parte do povo

encarna o todo. Pode ser o rei, pode ser a assembleia, mas também pode ser um

presidente eleito, como foi o caso do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que

disse: “Não sou o indivíduo, sou o povo com a ideia de desenvolver a participação. Eu

sou a encarnação de um povo”. Essa é uma linha de pensamento de que existe um

que pode dizer eu sou o povo, sou o estado, sou a nação. Mas também pode-se dizer

que no movimento houve uma reivindicação da representação, quando 99% diziam

que eram como o povo, eram como os 99%, que não eram a elite. Esse é um tipo de

representação de encarnação que dá o poder de falar pelo povo. Não é alguém que

já está eleito, um rei, mas sim um cidadão que se mobiliza nas ruas.

Há  também  algumas  experiências,  como  no  processo  constituinte  da  Islândia,

pequeno país que foi duramente tocado pela crise dos seus bancos. Nesse processo

constituinte houve uma experiência muito interessante de uma nova constituição, e,

nesse  processo,  houve  duas  assembleias  eleitas  por  sorteio.  E  esses  cidadãos

eleitos no sorteio poderiam dizer que falavam pelo povo, que eram a encarnação de
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um povo e que, embora tenham sido eleitos num processo de eleição, seriam uma

miniatura do povo, que poderiam falar  pelo povo. Eu penso que nesse contexto o

desafio do Legislativo é exatamente o de encarnar de novo a nação, como teria sido

na primeira assembleia revolucionária francesa, no século XVIII, talvez, apoiando-se

nos processos de participação.

Pelos números oferecidos pela Helena, é interessante observar como na etapa final

dos cinco seminários legislativos de Minas Gerais, ao final, o Legislativo é uma parte

de  um  seminário  maior  e  o  que  encarna  é  como  se  fosse  uma  parte  dessa

encarnação,  ao  lado  de  representantes  do  Executivo,  das  empresas  e  das

associações.

Ou seja, o Legislativo já não é a única encarnação do Estado, mas sim uma parte

de algo maior, talvez uma representação um pouco mais diversa de Minas Gerais.

A outra  possibilidade  é,  então,  o  modelo  da  associação,  da  participação  dos

coletivos, do povo organizado. O outro modelo é o dos minipúblicos eleitos por meio

de sorteio.  Na Colúmbia Britânica,  por  exemplo,  a tarefa  de  propor  uma nova lei

eleitoral foi dada não à assembleia eleita nas eleições, mas sim a uma assembleia

cidadã, eleita por meio de sorteio.

Nessa perspectiva inspiradora, a ideia de que se proponha uma assembleia desse

tipo não foi pensada como uma assembleia somente de participação cidadã, mas sim

como o aparecimento de um novo tipo de representante, um representante que não é

designado por meio de eleições, que não tem uma competência sobre tudo ou que

está designado por um tempo bem curto, que não tem interesses de partido, mas sim

que, teoricamente, pelo menos fala, trabalha e discute pelo bem comum, como um

cidadão qualquer,  comum, com um tempo limitado para uma tarefa precisa, como

neste caso, escrever uma nova lei eleitoral durante um ano.

O desafio global talvez seja uma explicação de por que, nos outros países, não são

as assembleias que participam da eleição. Minha resposta seria um pouco mais dura:

a minha explicação seria que não é porque não gostam da participação, mas sim

porque têm medo de outro tipo de representação. Não penso que é necessário que

se  faça  uma  oposição  da  representação  e  da  participação  porque  dentro  da

participação existem formas de representação diferentes da forma de representação
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tradicional, por meio das eleições. Mas são formas de representação também, não

somente de participação direta dos cidadãos. O desafio é fomentar uma pluralização

da representação democrática na qual a eleição é central, pois é uma forma, entre

outras, de representação política. Nesse processo, nesse sistema de representação e

participação,  outras  formas  de  participação  podem  se  desenvolver  por  meio  de

mecanismos para isso.

Para concluir, essa é uma época de governança, como se diz nas ciências políticas.

O  Banco  Mundial  veio  numa  época  em  que  muitas  decisões  são  tomadas  por

organismos que não são designados por meio de eleições. Num contexto em que a

sociedade é sempre mais madura, o papel do Legislativo é questionado. Em muitos

países, é muito claro que o papel do Legislativo é menos importante do que, por

exemplo, no século XIX. Existem poucas experiências de participação iniciadas pelas

assembleias legislativas, mas, o que é feito aqui talvez seja um modelo, um exemplo

muito bom de que existe essa possibilidade e imagens de ação do Legislativo nesse

campo.

Portanto, o desafio seria reinventar uma nova relação entre as diferentes formas de

representação: a participação popular na sua complexidade, não somente por meio

dos cidadãos organizados, como é feita no Brasil, mas também por meio de outros

processos, e a deliberação, ou seja, a discussão pública sobre os assuntos coletivos,

que é feita nas Assembleias ou na esfera pública global e que deve ser organizada

para ser bem feita.

Penso que,  ao  final,  se o  Legislativo  não tem a audácia de  desenvolver  esses

processos  de  participação,  o  risco  é  a  marginalização  das  câmaras  e  das

assembleias. O processo democrático da Europa talvez seja o mais provável, pois

acontece em um cenário em que, ao final, as decisões importantes não são tomadas

nas assembleias, mas sim nos conselhos de administração das grandes empresas ou

em  organismos  burocráticos  eleitos.  Talvez  a  união  entre  a  participação  e  as

assembleias legislativas possa ser uma resposta forte a isso. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Agradecemos muito ao Prof. Yves, na mesma linha - também como

mencionei - da Profa. Eleonora. De fato, essa reflexão de participação dos segmentos
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organizados  e  do  cidadão  não  organizado  é  um  desafio.  Segundo  o  Regimento

Interno da Assembleia, em comissão, a proposta acolhida tem de ser de entidades

legalmente constituídas, mas, na prática, nos processos de revisão do PPAG e do

Orçamento,  buscamos  formas  de  acolher  a  sugestão  do  cidadão,  ainda  que

tenhamos  de  fazer  um  processo  de  articulação  formal,  já  que  não  se  mudou  o

Regimento. Mas esse é um processo dos mais importantes, pois aí entra também a

questão da dimensão do Estado. Esse é um desafio.

Uma outra questão importante que queria destacar, no âmbito da fiscalização, são

esses processos mais  permanentes:  o monitoramento,  a revisão,  o  portal,  com a

participação das comissões permanentes. Profa. Eleonora e Prof. Yves, esse é um

outro desafio. Em nosso Legislativo, há mais de 20 comissões. Apesar de haver uma

espécie de comissão guardiã na área da participação, na prática, se não tivermos o

envolvimento  do  conjunto,  não  haverá  abrangência,  pois  esse  processo  depende

também da participação e da intencionalidade política, por isso é fundamental - e aqui

digo  isso  por  causa  dos  vereadores  presentes  -  que  a  instituição  desenvolva

mecanismos  permanentes.  Se  os  parlamentares  ali  chegam  e  encontram  alguns

processos instituídos - é lógico que o parlamentar e sua decisão são insubstituíveis -,

isso ajuda muito.

O professor  falou  de  petição,  e  eu  queria  fazer  aqui  uma propaganda de uma

petição de apoio a um projeto de lei resultante de um debate público da Comissão de

Participação  Popular:  o  dos  catadores  de  materiais  recicláveis.  O  presidente  da

Assembleia Legislativa e eu entramos nesse projeto que diz respeito à limitação de

incineração de resíduos  sólidos  em Minas  Gerais,  seja  por  questões de danos à

saúde, seja pelo desestímulo à coleta seletiva. Esse projeto está tramitando, e há

uma petição on-line de apoiamento. O pessoal do gabinete está aqui, e depois vocês

podem se inteirar.

Agora já temos aqui representadas as áreas da segurança alimentar, assistência

social,  segurança pública,  direitos humanos, saúde,  esporte,  juventude, educação,

sindicatos,  cultura,  criança  e  adolescente,  economia  popular  solidária,  indígena,

quilombola,  pessoas  com  deficiência,  idosos  e  jovens  universitários  e

aproximadamente 40 municípios representados presencialmente. Passaremos agora
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à nossa lista de inscrição. Pedimos que as pessoas sejam breves. Gostaria de deixar

para o Prof. Yves, quando for retornar a sua fala, para desenvolver um pouco mais a

questão do sorteio. Aliás, parece que existe um livro de um mestrando da UFMG que

desenvolve um pouco isso. Gostaria que o senhor falasse se essa representação é

exclusiva; se ela se compatibiliza com a representação legislativa; se a representação

legislativa se apoia no seu processo deliberativo, em mecanismos de participação via

sorteio; até que ponto, por ser sorteio e não uma disputa eleitoral, - é óbvio que quem

quer  participar  desse sorteio  participa  -  tem uma dimensão  de  destino  e  não de

compromisso  com  um  segmento;  como  isso  pode  não  traduzir  um  certo

comprometimento com grupos e com a sociedade.

Esclarecimentos sobre Debates

O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos  àqueles

que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,

dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para

fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e apresentação oral de perguntas

serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates

O presidente - Antes de passar para o primeiro inscrito, vou passar para o Prof.

Ricardo, depois para o Prof. Yves, e, se houver tempo, já que o Prof. Yves mencionou

o futebol, podemos fazer uma discussão sobre o futebol mundial, sobre os melhores

times do mundo, Barcelona, Paris Saint-Germain e Atlético Mineiro, além do Bayern.

Agora falaremos sobre a participação popular. Convido o deputado Adelmo Carneiro

Leão, 3º-vice-presidente da Assembleia Legislativa.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Boa tarde, pessoal. Quero aqui fazer algumas

reflexões rápidas. Primeiro, estou aqui há mais que o dobro do tempo da existência

da  Comissão  de  Participação  Popular  e  posso  dizer  que  ela  foi  um  ganho

extraordinário para a Assembleia. A Assembleia evoluiu muito e está evoluindo a cada

dia. Mas não se encontra em uma posição de conforto. Que bom. Estamos muito

aquém de uma assembleia que precisa ter realmente esse poder de representar a

sociedade  brasileira,  a  sociedade  mineira.  Já  vivemos  momentos  em  que  a

Assembleia  era  mais  rica  em alguns  aspectos,  não em todos.  Se colocarmos  no
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conjunto  das  ações,  a  Assembleia  evoluiu  muito.  Mas,  quando  o  professor

mencionou, por exemplo, o papel fiscalizador da Assembleia, nós praticamente não

exercemos  esse  papel,  que  é  essencial  a  qualquer  parlamento,  à  representação

social. Há muito tempo não temos uma única comissão parlamentar de inquérito, que

é um instrumento de altíssimo valor, absolutamente necessário no contexto de um

parlamento  fiscalizador.  A subserviência  na  redução  do  seu  poder  fiscalizador  se

expressa muito neste momento, para a nossa tristeza.

Quero também dizer que não fiquei confortável pelo movimento social não ocupar a

Assembleia. Não sei se o motivo é ela não ter significado ou não ter tido significado, e

não por que ela foi importante. Temos que fazer essa medida. Por que o movimento

social  não  esteve  aqui  presente?  É  por  que  nós  estamos  bem  ou  por  que  nós

estamos mal? Deixo essa reflexão para nós mesmos, porque é uma questão que me

inquieta permanentemente. Entendo que, se tivéssemos um valor muito significativo

do ponto de vista da representação popular, da representação social, do papel da

construção do Estado democrático de direito, talvez esse movimento estivesse mais

próximo de nós.

Na relação dos Poderes, realmente somos um Poder ainda de pouco significado.

O Executivo e o Judiciário são os poderes mais fortes do Estado, mas esta Casa é

o  espaço  mais  plural,  mais  importante  e  necessário  na  construção  do  Estado

Democrático de Direito, bem como na construção da representação da diversidade.

Gostei  muito  das  suas  reflexões,  daquilo  que  trouxe  aqui,  relativamente  a  uma

representação  mais  pluralizada.  A  nossa  representação  também  é  estreita.  No

tocante aos desafios que nos são trazidos, entendo que a participação popular ainda

é  muito  representativa.  O  que  temos  aqui  são  representações  dos  diferentes

segmentos  sociais.  O  desejo  é  a  necessidade  do  avanço.  Esse  foi  o  desafio

manifestado. Esperamos que a participação popular consiga alcançar a dimensão da

sociedade como um todo.

Sobre a representação do poder e da voz do cidadão,  é importante falar  sobre

alguns dados que são muito interessantes e desafiadores para nós. Há ainda muitas

pessoas  que  não  têm  voz  nem  vez,  isto  é,  ainda  não  têm  expressão  cidadã.

Precisamos  escutar  ou  auscultar  essa  gente.  Como médico,  gostaria  de  pegar  o
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estetoscópio e colocá-lo no peito deste Estado brasileiro,  deste Estado de Minas,

para auscultar aqueles que estão com a sua voz abafada.

A Assembleia de Minas teve papéis muito positivos, e a Comissão de Participação

Popular  é  exemplo  disso.  Desejo  que o  deputado André  Quintão  transcenda sua

representação,  porque  ele  é  um  parlamentar  dedicado  e  comprometido  com  a

representação social e popular. O tempo da comissão não é muito maior que o tempo

do deputado André Quintão, mas o tempo da comissão precisa transcender o nosso

tempo. Aliás, um momento riquíssimo da Assembleia foram as audiências públicas

regionais, mas elas diminuíram, talvez pelo custo, pelo argumento de que devemos

fazer economia, mas, na verdade, com elas fazemos grandes investimentos.

Por  último,  quero  registrar  minha  alegria  de  participar  de  alguns  eventos  da

Assembleia que demonstram toda a sensibilidade desta Casa com a voz das ruas e

da população. A Assembleia está participando de um momento riquíssimo da vida

nacional,  que  é  ser  uma das  propulsoras,  ou  melhor,  uma  agente  importante  na

promoção  das  buscas  das  assinaturas  por  mais  saúde.  A Assembleia  Legislativa

levou ao Congresso Nacional mais de 500 mil assinaturas, porque também somos a

voz do povo e os sujeitos dessa história. Agora esperamos que o Congresso Nacional

aprove um projeto de lei que exija do governo federal mais recursos para a saúde,

para que ela seja verdadeiramente um direito fundamental da pessoa humana. Essa

foi uma participação muito importante da Assembleia de Minas.

Embora esta Casa não tenha feito um movimento do ponto de vista da participação

popular,  a  Assembleia  é  uma  escuta  e  uma  ausculta  de  alguma  questão  que

repercute no desejo e no anseio de toda a população, neste caso a discussão da

dívida pública. Há a percepção da Assembleia de Minas de que não daremos um

salto de qualidade nas políticas públicas de saúde, educação, segurança pública e

infraestrutura se não tratarmos da revisão das dívidas do Estado, da nossa dívida

pública, que compromete de maneira extremamente séria o presente, e, muito mais, o

futuro do nosso Estado.

Por  último,  existe  uma  atividade  executiva  da  Assembleia,  que  espero  seja

transformada  numa atividade  do  Estado,  principalmente  do  Executivo.  Ontem,  eu

estava na divisa com a Bahia, no município de Manga, para tratar de um projeto
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chamado  Cidadania  Ribeirinha.  Estiveram  presentes  representantes  do  governo

federal e do governo do Estado e também entidades da sociedade civil, para tratar da

revitalização da cidadania do povo que mora às margens do São Francisco e que às

vezes não têm sequer o próprio registro de nascimento. Esse foi mais um ato da

Assembleia de Minas em prol da ausculta e da promoção da vida e da dignidade das

pessoas, principalmente daquelas que estão à margem de quase tudo.

Essa é a participação da Assembleia Legislativa na construção de uma sociedade

melhor, e fico muito feliz por estar presente aqui hoje e fazer parte dessa história.

O  presidente  -  Obrigado  a  nosso  vice-presidente  da  Assembleia  Legislativa,

deputado Adelmo Carneiro Leão. Convido a Sra. Analúcia Guimarães Couto, da ONG

Vertentes Solidárias.

A Sra.  Analúcia  Guimarães  Couto  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Inicialmente

gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa - aliás, é uma honra estar, junto a

vocês, comemorando os 10 anos da Comissão de Participação Popular.

Deputado  André  Quintão,  gostaria  de  fazer  uma  pergunta:  como  estão  sendo

conduzidas  as  propostas  aprovadas  nas  conferências?  Esqueci  de  me identificar.

Meu  nome  é  Analúcia  Couto,  sou  de  Barbacena,  Minas,  e  represento  a  ONG

Vertentes  Solidárias.  Aliás,  tivemos  a  honra  de  entrar  com uma proposta  que foi

aprovada e já é lei: a inclusão de dicas e sugestões para a educação do consumo

alimentar e nutricional sustentável. Essas dicas irão nas contracapas dos cadernos e

dos livros para a rede pública. Deputado André Quintão, gostaria de saber de você

como  estão  sendo  conduzidas  as  propostas  aprovadas.  Parece  que  isso  é  de

conhecimento  de  todos  desta  Casa e  dos  Deputados,  mas  talvez  não o  seja  da

grande maioria que hoje está presente e, principalmente, das pessoas que são de

outros países.

Este Estado não investe um único centavo na aquisição de gêneros alimentícios

para a merenda escolar, para a alimentação escolar. Sabemos que, para atender ao

que preconiza o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae -, devemos ter

proteína  em  todas  as  refeições  e  fruta  três  vezes  por  semana.  A maioria  dos

municípios  é  completamente  descapitalizada,  e  R$0,33  do  governo  federal  são

insuficientes. Esse é o único recurso garantido. Então a proposta já aprovada em
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outras  conferências  é  para  que o  Estado de  Minas  Gerais  invista,  no  mínimo,  o

mesmo percentual,  porque é impossível  fornecer  alimentação adequada contando

apenas com os recursos do governo federal. Portanto, isso já foi encaminhado como

proposta aprovada em outras conferências, assim como a inclusão dos técnicos de

nutrição dietética que acompanharão a produção dessa refeição coletiva feita nas

escolas.  Parece-me que  o  Pnae  é  o  maior  programa de  alimentação coletiva  do

mundo, em razão do volume que tem.

Gostaria de, não digo daqui a 10 anos, mas, se Deus quiser, no ano que vem, estar

aqui para comemorar a lei  que garante esse recurso específico para aquisição de

gêneros alimentícios por meio de lei orçamentária. Muito obrigada.

O presidente -  Muito obrigado,  Analúcia.  Com a palavra,  o Robes Carvalho,  do

Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais.

O Sr.  Robes Carvalho -  Quero cumprimentar a todos e a todas. Dispensarei os

demais  cumprimentos para ser  mais  rápido.  Acho que esse assunto  nos  provoca

bastante.  A Comissão  de  Participação  Popular  tem  hoje  espaço  garantido  e  tem

crescido muito. Digo isso principalmente porque vi que 1.100 emendas saíram dela.

Mas há outros pontos. Por exemplo, a Eleonora mexe muito conosco, pois aborda

situações  extremamente  delicadas  e  provocativas;  e  o  Yves  também.  Quero  nos

situar dentro do trabalho que realizamos. Por exemplo, no Sindicato dos Psicólogos

fazemos essa discussão hoje, do ponto de vista da representação e da participação,

com  quem  representamos,  com  essa  diretoria  que  nos  representa.  São  853

municípios, há psicólogos em todos os lugares, e nós os representamos.

E isso, para nós, ainda é muito confuso. Às vezes, para nós, o mais importante é

discutirmos, chegarmos a um meio-termo e dizer que só pode haver representação se

houver também participação. O fator participativo tem de mover a representação.

A Eleonora me chamou a atenção para uma frase muito boa. Se o pessoal não

pode estar conosco, do ponto de vista participativo, temos de ir até esse pessoal. E

estou fazendo isso por extensão, que esteja no trabalho da Assembleia Legislativa

também,  como você disse  muito  bem.  Então,  será  que esse deslocamento  pode

propiciar uma agregação maior, gerar e garantir a representação? Essa é a pergunta

que  muitas  vezes  faço.  O  André  citou  muito  bem  as  redes  sociais,  que,  mesmo
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virtualmente, nos remetem a um ponto de encontro. Os médicos dizem que estão na

ausculta. Nós geralmente estamos na escuta e com um outro olhar, para fazermos

uma outra política, que é necessária. Temos de escutar mais, mesmo! Há lugares que

não têm voz, onde as pessoas não têm como se expressar.

Eleonora e Yves, a pergunta que lhes faço é: como fazer acontecer determinadas

motivações? Não quero tão somente primar, situar-me dentro do conhecimento ou do

interesse que move as pessoas, mas como fazer com que as pessoas se sintam

contempladas,  motivadas,  procuradas,  pontuadas,  independentemente  do

conhecimento dos campos da política, da economia e de tudo? Como elas podem se

mobilizar para fazer com que as coisas aconteçam? Essa é a grande pergunta que

me faço. E acho que vale para vocês três, inclusive para você, André. Será que nós

poderíamos pensar que, já que a escola é um lugar de agregação, que faz uma boa

discussão a respeito da participação, da representação, será que podíamos incutir

isso dentro da escola, com esse aprendizado, com uma participação política, com

uma participação maior do convívio, para que estendêssemos isso mais tarde como

uma experiência de vida? O cuidado com a vida tem de acontecer o tempo todo. São

essas observações e essas inquietações que ficam para vocês.  Vamos participar,

vamos fazer isso.

O presidente - Obrigado, Robes. Com a palavra, o Prof. Bruno Lazzarotti.

O  Sr.  Bruno  Lazzarotti  Diniz  Costa  -  Bom  dia  a  todos.  Muito  obrigado  pelas

reflexões  importantes  que  os  dois  trouxeram.  Minha  pergunta  é  simples  e  difícil.

Quando  tratamos  de  mecanismos  de  participação  alternativa  da  representação

tradicional, sempre temos um problema, que é a legitimidade, em termos da decisão,

porque as decisões públicas envolvem o poder imperativo do Estado, ou seja, de

alguma maneira, as decisões públicas obrigam o cidadão, em diferentes níveis, as

decisões públicas alocam recursos públicos.

Quando pensamos  alternativas  como júri  popular,  minipúblicos,  sorteios,  essa é

uma  pergunta  que  sempre  me  ocorre.  Se  são  instâncias  ou  espaços  que  nos

permitam tomar  decisões mais  informadas,  mas o  locus da decisão permanece o

mesmo, não há maiores problemas.

Então,  esses  espaços  ajudam  a  formar  opinião  e  a  circular  argumentos,
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informações e pontos de vista, o que torna as decisões melhores e mais informadas.

Mas, se aqueles são espaços onde se tomam decisões públicas, ou seja, as que se

imporão sobre toda a população, há o problema da legitimidade de uma instância que

foi sorteada. A princípio, poderia ser qualquer pessoa para a qual não houve uma

delegação da sociedade.  A questão se torna bem mais problemática.  Gostaria de

ouvir vocês falarem sobre isso.

O presidente -  Obrigado,  Bruno.  Com a palavra,  o Sr.  Carlos  Henrique Ferreira

Gonçalves.

O Sr. Carlos Henrique Ferreira Gonçalves - Boa tarde a todos e a todas. Gostaria

de pautar a minha fala no que a professora disse sobre participação popular.

Vim aqui na condição de pai de uma criança com deficiência. A senhora falou sobre

a motivação da participação popular.

Cumprimento  os  deputados  André  Quintão  e  Adelmo  Carneiro  Leão.  Há  20

comissões nesta Casa, mas digo que só há 19, pois a comissão para a pessoa com

deficiência que me convidou a estar aqui,  hoje não existe.  Se uma comissão,  na

pessoa  da  sua  presidente,  deputada  Liza  Prado,  fez  um  convite  a  alguém  para

debater sobre uma demanda e uma questão séria, que é o fechamento de escolas

especiais em Belo Horizonte por parte da Prefeitura, mas não está presente para a

receber e nem desloca alguém para estar em seu lugar, onde está a credibilidade da

participação  popular  nesta  Casa?  Como  fica  a  minha  credibilidade,  se  a  minha

demanda não será ouvida, discutida, atendida e votada? Apresento essa denúncia,

pois debateríamos algo seriíssimo, que é o atendimento a pessoas com deficiência,

crianças, adolescentes e idosos.

Desculpem-me, mas a deputada Liza Prado, presidente da comissão permanente,

não veio. Deputado André Quintão, o que significa comissão permanente? Entendo

como permanente algo que está em constante funcionamento. Se a presidente não

pode estar presente, há o vice-presidente, os secretários, quem quer que seja. Ela

poderia designar alguém para atender à comunidade e ao cidadão que se desloca de

casa às 8 horas, com a marmita na sacola, para não ficar sem almoço, e a criança

com deficiência, pois moro sozinho, já que sou divorciado. Moramos somente eu e ele

na casa.



743
____________________________________________________________________________

Defendo uma demanda. Deve-se levar a sério a expressão “participação popular”.

Sei que essa comissão faz isso, senão não existiria há 10 anos e continuará a existir.

Essa  demanda  deve  ser  levada  a  sério,  assim  como  as  outras  que  estão  em

discussão. O que o Estado me oferece para deixar para essa criança? Como ela terá

segurança para tratar dos seus assuntos, se, quando venho, não sou recebido pela

comissão que me convidou. Ela se comprometeu a me ouvir e a discutir, acolhendo a

minha demanda e a minha denúncia, mas ninguém está aqui para pedir desculpas e

dizer que não vai me atender.

Professora,  faço  esse  questionamento  em  relação  à  motivação  na  participação

popular. O que é necessário para motivar? Seria a urgência da demanda? Isso nos

motiva a aglutinar as pessoas para buscar a participação. O problema é a resposta

que não temos depois  dessa participação.  Não há retorno,  e  a  pessoa se  sente

frustrada.  Isso  causa  o  esvaziamento  das  comissões  de  participação.  Há  um

descrédito na participação popular. É bacana obter ganhos, como o senhor expôs. É

excelente  a  questão  da  incineração  do  lixo.  Isso  é  ótimo,  mas,  por  favor,  não

incinerem junto a nossa vontade de participar. Levem-nos a sério. Quando estou em

algum debate, gosto de dizer que meu filho não vota, mas eu, a mãe, o tio, o avô, a

família, o vizinho e o bairro votamos.

Então, se a participação popular é pautada pelo voto, não vou sortear ninguém, vou

votar em quem deve me representar. “Poxa, escolhi você para não me representar

quando precisar? Onde está a representação popular que aceitei, que indiquei e que

estou  avalizando  para  me  representar?  Não,  pode  vir  amanhã  que  você  será

atendido”. Por quem? Aproveito a presença do vice-presidente para pedir, por favor,

puxe a orelha da comissão permanente, porque ela é permanente, mas não está no

local para o atendimento. Como colocam o termo “permanente” se ela não está ali

permanentemente? Agendaram comigo,  mas não estão aqui.  Saí de um bairro da

periferia, o Bairro Coqueiros, peguei o terceiro ônibus que passou indo ao centro da

cidade, porque dois ônibus se recusaram a pegar a cadeira de rodas - o meu filho

está cansado, com sono; daqui a pouco, vamos almoçar (se puder usar o Plenário,

vamos  almoçar  a  nossa  marmitinha),  para  chegar  aqui  e  ficar  frustrado  com  a

Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência. E amanhã as escolas especiais
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podem fechar, assim como está arriscado fecharem as Apaes e como já fecharam

mais de cinco ou seis escolas especiais, para forçar o pai e a mãe a colocar seus

filhos na escolas regulares, que não estão preparadas para receber essas crianças.

Esse é o debate que queria fazer aqui. Desculpem-me, sei que este não é o fórum,

não é local, mas foi o lugar que encontrei para fazer ouvir minha voz, para me fazer

ouvir. Esse questionamento tem a ver com a participação popular. Se não há retorno,

se não há respostas adequadas às demandas, esvazia-se o Poder.

Vou  abrir  um  parênteses.  Compararia  a  representação  de  Chávez,  como

encarnação  do  povo,  como foi  citado,  a  Bonaparte.  Chávez  queria  ser  o  eterno

presidente, e Bonaparte, Deus, o eterno imperador. Que isso não ocorra em lugar

nenhum. Deus é só no céu, e nós, aqui. Obrigado.

O presidente - Obrigado, Carlos Henrique. Peço à assessoria da Comissão para

pegar  o  contato  do  Carlos  para  que possamos saber,  de  fato,  o  que ocorreu  na

convocação na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A última inscrita é a Clarise. Depois, temos mais duas perguntas escritas e também

o Eduardo Madureira,  que chegou aqui  e  não tinha visto.  Com a palavra,  a  Sra.

Clarise Fernandes da Silva.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Boa tarde. Sou representante oficial da ONG

Clarosofia Núcleo Mundial. Quero saber se a maioria dos parlamentares - creio que o

Deputado André  Quintão compreendeu -,  realmente  conseguiram traduzir,  fazer  a

leitura da manifestação de 30 de junho, que foi um marco importante. Infelizmente,

entraram os baderneiros, mas o objetivo da manifestação era justo. Muitos cientistas

e muitos comentaristas disseram que o povo não sinalizou exatamente o que queria,

mas isso não é verdade. O povo sinalizou que é necessário uma nova assembleia

constituinte  para  elaborar  uma nova Constituição Federal,  que estabeleça que os

valores  percentuais  realmente  devem  ser  investidos  na  saúde,  na  educação,  na

habitação, no transporte e na área social como um todo. E essa nova Constituição

Federal tem de ser feita com a participação da sociedade civil.

Considerando  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  177  anos,  gostaria  de  saber,

deputado  André  Quintão,  se  é  possível,  por  intermédio  de  V.  Exa.,  enviar  um

requerimento aos deputados federais que representam Minas Gerais, solicitando que
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façam  um  estudo  sobre  a  convocação  de  uma  Constituinte,  a  fim  de  que  seja

elaborada  uma nova  Constituição  Federal  com  a  participação  da  sociedade  civil.

Proponho  que nesse requerimento  também  seja  solicitado um estudo sobre  uma

moratória  de  20  anos  para  Minas  Gerais  para  que  a  dívida  seja  suspensa,

amortizada,  não  o  pagamento  da  dívida,  a  fim  de  que  a  sociedade  receba

efetivamente  investimentos  nos  direitos  fundamentais,  nos  direitos  humanos,

considerando-se que existe muita violência. O gráfico da violência fugiu do controle

dos políticos,  da polícia,  dos representantes de classe.  A situação é muito grave.

Hoje, como foi detectado em várias comunidades de Belo Horizonte, crianças de 8

anos de idade são aviõezinhos de traficantes. Isso é muito sério. As crianças estão

sendo abordadas em portas de escolas. Os representantes da sociedade civil  não

têm recursos financeiros nem aparelhamentos para sanar esse problema de alguma

forma.

É necessário investir-se mais na sociedade vulnerável. Em Minas Gerais, 1 milhão

de pessoas vive na pobreza absoluta. Se essas pessoas continuarem excluídas, o

gráfico da criminalidade vai explodir. O que estou dizendo com isso? Se o  modus

operandi de  um  sistema político  -  municípios,  estados  e  União  -  não  atende  às

necessidades de uma sociedade, é necessário que seja rompido.

Vou concluir. No Timor-Leste, no sul da Ásia, quando foi rompido o modus operandi

do sistema político, a guerra estourou na cara de todos. Todos foram pegos de calças

na mão. Gostaria muito do empenho do ilustre deputado André Quintão, ou seja, que

faça esse requerimento de convocação de uma Constituinte para a elaboração de

uma nova Constituição Federal.  Isso é de  suma importância,  considerando que a

Assembleia tem 177 anos e o mundo mudou. Não podemos ter medo de ser felizes.

Muito obrigada.

O presidente - Obrigado, Clarise. Com a palavra, o último inscrito, o Sr. Eduardo

Madureira.

O vereador Eduardo Madureira - Bom dia a todas e a todos. Prometo que serei

breve.  Farei  apenas  uma  consideração  sobre  o  tema.  Sou  Eduardo  Madureira,

vereador  em  Montes  Claros.  Agradeço,  deputado  André  Quintão,  o  convite  para

participar deste momento tão rico e de tamanho aprendizado. No meu entendimento,
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vivemos  uma crise  no  parlamento  brasileiro.  Isso  fica  evidenciado  no  Congresso

Nacional, com a reivindicação de deputados e senadores - de grande parte deles -,

ou seja, o orçamento impositivo, desvirtuando totalmente o foco do que é de fato a

atividade parlamentar.

Quero ressaltar o que foi dito pelo deputado Adelmo Carneiro Leão. Talvez essa

crise esteja evidenciada pelo fato de o Poder Legislativo não exercer o seu papel

fiscalizador.  Dezenas de prefeitos do Norte de Minas e do Vale do  Jequitinhonha

foram  cassados.  Pouquíssimas  cassações  foram  de  iniciativa  da  fiscalização  de

legislativos  municipais.  Ficamos  preocupados:  como  se  dará  esse  processo  de

fortalecimento da democracia participativa? Nós que somos adeptos e defendemos

essa  tese  estudamos  algumas  experiências  de  Orçamentos  Participativos  que

funcionaram muito bem, mas hoje eles não funcionam mais porque foram totalmente

desvirtuados. Estamos preocupados com isso. Essa iniciativa é importante.

Na Assembleia, devemos fortalecer a Comissão de Participação Popular e levá-la

aos municípios, para que também participem dos debates. Que estratégias teríamos

para fortalecer,  para desenvolver  cada vez mais  a participação da sociedade civil

organizada e desorganizada, para que esteja inserida no processo de discussão dos

orçamentos? Muito obrigado.

O presidente -  Obrigado,  vereador  Eduardo Madureira,  responsável,  em Montes

Claros, pela temática da participação popular na Câmara Municipal. Há uma pergunta

do vereador  Jorge Luiz,  da Câmara Municipal  de Varginha:  “A senhora diz que a

Assembleia e a Câmara devem ir até o povo. Em Varginha, a participação na Câmara

é pequena. Lá, eles fazem Câmara itinerante nos bairros. Infelizmente, mesmo indo

aos  bairros,  a  população  não  comparece  tanto”.  A Denise  Martins,  do  Conselho

Regional  de  Psicologia,  também  faz  menção  ao  cancelamento  da  audiência  da

Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência. Carlos, acolhemos essa

legítima reclamação e posicionamento.

Por fim, há duas questões mais específicas: uma delas de saúde no Bairro Vera

Cruz, vizinho ao Pompeia, onde nasci, e outra do município de Januária. Como são

específicas, prefiro tratá-las no momento, aproveitando a fala dos expositores.  Há

outra  questão  da  comunidade  de  Conselheiro  Pena  sobre  a  remuneração  de
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vereadores e prefeitos. Ao final, faremos o comentário.

Deixo  para  a Profa.  Eleonora  outra  questão sobre  a participação no Executivo.

Houve  experiências  locais  de  participação  fomentadas  pelo  Executivo.  São  as

experiências  de  orçamento  participativo.  O  governo  federal  tem  um  sistema  de

participação  e  estimula  as  conferências  nacionais.  Essa  definição,  principalmente

orçamentária federal, que hoje está no auge da discussão nacional, é quase exclusiva

do  Congresso  Nacional.  Ocorrem,  no  máximo,  audiências  assembleias  com  a

participação de parlamentares. Consulta-se a bancada do Estado, o governador e, no

máximo, as assembleias, o que é muito pouco. Num país como o Brasil, com 200

milhões de habitantes, como ter essa participação mais direta? Deixo essa questão.

Primeiro, a Profa. Eleonora para responder; depois, o Prof. Yves.

A Sra. Eleonora Schettini Martins Cunha - Agradeço as questões e os depoimentos.

As falas foram muito relevantes. Algumas são direcionadas ao André, e é bom que

cobremos também dele. De modo geral, a representação é complicada mesmo; não

há receita.  No seu vivenciar de representação, que é corporativo, talvez fique até

mais claro quem representam. Vocês representam um grupo de trabalhadores, e o

ethos desse grupo deve, de alguma forma, orientar as formas de aproximação. Sou

assistente-social;  por isso,  são outros  ethos e  espaços. As motivações da própria

formação profissional nos aproximam de formas diferentes. Não entendo que haja

regra.  Como  disse  o  Carlos  Henrique,  em  geral  as  pessoas  se  mobilizam  por

questões muito específicas. São raras as pessoas que se mobilizam apenas em vista

do bem comum, do interesse público.

Geralmente a primeira motivação se dá em vista de algo que incomoda. Aí vão “n”

possibilidades, desde questões mais temáticas. Eu ser mulher, negra ou deficiente

pode ser o fato - e aí é fato mesmo - de, diante de uma injustiça ou uma situação que

me incomoda,  eu  me mobilizar.  As  razões  da motivação  são as  mais  diferentes.

Precisamos pensar em como agregar essas motivações diferentes em função de uma

entidade e, a partir da agregação desses segmentos, buscar objetivos comuns que

continuem a mobilizar essas pessoas, cada vez que alcançam alguma coisa.

Não tenho nenhuma receita para lhe dar. Temos de buscar espaços e estratégias.

Acredito na escola. O meu passado, a minha vivência, como disse o Yves, me mostra
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que a escola tem papel importantíssimo no processo de formação cidadã. A minha

formação  básica  permitiu-me  pensar  em  outra  forma  de  ser  brasileira.  Mas  não

podemos nos restringir  à  escola.  A nossa formação básica familiar  também é um

problema.  De modo geral,  temos tradição liberal  na nossa formação familiar,  que

individualiza  o processo de inserção no mundo.  A maioria  não foi  criada para ter

responsabilidade com o todo,  com o coletivo, com o público.  Somos ensinados a

cuidar do nosso dever de casa, do nosso trabalho escolar, da nossa vida acadêmica,

ser  um bom profissional  e ter  boa inserção  no mercado de trabalho.  Precisamos

pensar em como educar nossos filhos para que tenham essa responsabilidade com o

todo.  É um conjunto de atores e de instituições que precisam ser questionados e

sacudidos, para termos um futuro, quem sabe, diferente do nosso presente.

Em relação ao que o Bruno apresenta, essa é uma questão que me instiga como

pesquisadora.  Qual  a  legitimidade  dessa  representação  não  necessariamente

instituída de forma legal? Tenho confiança na ideia de que ela é legítima. Não tenho

nenhuma dúvida de que a representação, como o Yves disse, encarnada por atores

sociais,  tem legitimidade. Algumas espaços desses foram legalizados, e a eles foi

dado caráter de decisão vinculante. A nossa promotora não está aqui agora, mas o

entendimento do Ministério Público de Minas Gerais é que as resoluções oriundas de

decisões  tomadas  por  instituições  de  caráter  deliberativo  têm  caráter  vinculante.

Estamos  lidando  aqui  com  a  pluralização  da  representação,  que  também  tem

pluralização  na  legitimidade.  O  voto  não  é  mais  suficiente  para  assegurar  essa

legitimidade. É interessante que, quando fazemos pesquisas com os representados

nos  conselhos,  nas  conferências,  eles  entendem  que  há  legitimidade  nessa

representação, eles não questionam. Nunca vi nenhum conselheiro ou delegado de

conferência  ter  sua  legitimidade  questionada  por  aqueles  que  ele  representa.

Estamos diante de um fato, um fenômeno novo. De certa forma, nós, que estudamos,

precisamos produzir conhecimento sobre isso. É algo que está sendo feito. Acho bom

você ter  levantado essa discussão,  porque  ela  é  muito  rica  e  internacional.  Hoje

estamos inseridos em um grupo de estudiosos de diferentes países - o Prof. Yves é

um deles -, que tem pensado nessa questão da representação da sociedade para

além da representação política clássica, estabelecida há muito tempo.
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Em relação ao que o vereador Eduardo Moreira destacou,  ou seja, sobre como

fortalecer a democracia participativa, entendo que promover democracia participativa

vai  além  dos  espaços  do  Executivo  e  do  Legislativo.  Há um  autor  -  caso  vocês

gostem  desse  processo  de  estudo  -,  que  diz  só  ser  possível  a  existência  de

democracia participativa se tivermos um amplo sistema de participação da sociedade,

que envolva não só os espaços políticos tradicionais, mas também outros espaços

que ela própria cria. Estes têm de estar articulados entre si.

O  esforço  tem  de  ser  conjunto.  Não  adianta  somente  o  Legislativo  ter  essa

intenção, essa motivação. O Executivo tem de somar, bem como as organizações da

sociedade e as igrejas. Temos de ter algum objetivo comum que una esses diferentes

atores e, sinergicamente, busque transformar a sociedade. O esforço único, de uma

única instituição corre o risco de morrer.

Os orçamentos participativos que não vingam - e há um estudo interessante de uma

aluna nossa, a Mariana, sobre o porquê de eles morrerem não só no Brasil, mas

também  na  Europa  -  mostram  que  a  sociedade  não  se  identifica  com  aquela

instância. Se não há essa identidade, essa conexão, a tendência é que, mudados os

personagens,  a  história  mude.  O  ideal  seria  permanecermos  com  a  história,

independentemente dos personagens que estão nela. Acho que é bom pensar nisto:

quais  estratégicas  coletivas  de  atores  coletivos  podem ajudar  a  fazer  com que a

participação seja um tema importante para a sociedade. Se esta não comprar a ideia,

não adianta a intenção do ator político.

A questão que o vereador Jorge Luiz, de Varginha, expôs vai na mesma direção da

que  o  vereador  Eduardo  apresentou.  Não  adianta  a  disposição.  Acrescento  uma

coisa:  a  sociedade  está  muito  descrente.  O  estudioso  José  Álvaro  Moisés  vem

dizendo,  há  muito  tempo,  que  a  nossa  sociedade  não  está  confiando  em  suas

instituições. Temos tido alguns exemplos muito negativos. Fico pensando por que,

depois de um dia cansativo de trabalho, vou atender a um chamado da câmara para

participar de uma discussão, se não confio nela. Às  vezes,  confio mais na minha

associação de moradores do que na câmara. Há muito resgate a ser feito, resgate de

confiança, de credibilidade. Temos de pensar em outras formas que não sejam as

tradicionais, as que temos usado sempre.
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Como inovar? No final da fala do Yves, ele perguntou como podemos ousar, sob o

risco de que, se não o fizermos, vamos ser jogados para a marginalização. Não vão

achar  que  somos mais  importantes.  Estou  chamando aqui  os  representantes  das

câmaras.

Estamos  com um  dilema para  resolver.  Esse foi  o  tema de um  grande debate

realizado em Portugal, em julho, mas não está muito claro para nós. A escala não é

necessariamente  um  problema.  Parece  que  há  outros  fatores,  como a  forma  de

viabilizar a participação, as estratégias para viabilizar a participação e os temas que

estão em jogo.  Esses  também são fatores  importantes.  Sem dúvida  nenhuma,  o

orçamento é uma questão importante.

A discussão atual de vincular ou não a decisão do Legislativo quanto ao orçamento

está  para  nós.  Em  que  medida  a  vinculação  de  decisões  orçamentárias  dos

parlamentares assegura o cumprimento ou não do orçamento? Nos Estados Unidos,

mesmo com toda a discussão do orçamento vinculatório, isso não assegura que ele

seja cumprido. As negociações políticas feitas com o Executivo também alteram o

orçamento de lá.  Não temos nenhuma garantia  de que essa é a melhor  solução.

Agora, é importantíssimo abrir a discussão orçamentária nacional para a sociedade

brasileira. Pensar procedimentos, regras e estratégias inovadores é o grande desafio.

Não  me  parece  que  esse  formato  de  conferências  seja  o  melhor  modo  para  se

discutir o orçamento, assim como a existência de um conselho. Já temos o Conselho

Nacional de Desenvolvimento Econômico que podia realizar essa discussão, e não o

faz. O modelo que temos para considerar políticas públicas, de modo geral, não me

parece ser a melhor forma de discutir o orçamento da União.

Não tenho essa contribuição aqui, mas fico imaginando que precisamos inovar, uma

vez que os recursos vão dos municípios à União. São recursos destinados a toda a

nação brasileira, então não podemos ficar fora dessa discussão.

O presidente - Obrigado, Profa. Eleonora. Passarei a palavra ao Prof. Yves, pois há

um  convite  para  ele,  da  Maria  da  Conceição Menezes,  a  Cãozinha,  da  Rede de

Educação Cidadã: “Após as manifestações de junho, em Belo Horizonte, têm ocorrido

reuniões da denominada Assembleia Popular Horizontal, debaixo do Viaduto Santa

Tereza, em Belo Horizonte. Hoje, às 19 horas haverá uma que debaterá educação e
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trabalho. O senhor está convidado a participar e fazer a sua avaliação, e os presentes

aqui também”. Depois, vem uma pergunta para a Eleonora, mas darei a resposta,

Çãozinha, pois esta pergunta foi para ela e para a Assembleia também: “A juventude

tem debatido as  questões das manifestações de junho debaixo do Viaduto Santa

Tereza,  no  que  estão  denominando  de  Assembleia  Popular  Horizontal.  Minha

pergunta é: como estabelecer ou por que não estabelecer um canal de interlocução

com esses jovens e ainda participar dessas assembleias, a exemplo do que a Profa.

Eleonora tão bem exemplificou como forma de ir aonde o povo está? Fica a sugestão,

a Comissão pode dar o primeiro passo nesse sentido”. Essa pergunta é interessante,

e farei alguns comentários. Uma pergunta de Saulo Paschoalino para o professor:

“Como os países estão promovendo a conscientização da população em suas bases

de origem, para a participação nessa linha de pluralidade? Isso é papel da educação

básica, principalmente”.

São  essas  as  questões.  Passo a  palavra  ao  Prof.  Yves,  deixando-o  à  vontade

também para emitir suas considerações finais.

O Sr. Yves Sintomer - Obrigado. Temos muitas perguntas, e não poderei responder

a todas, então escolherei algumas, pois dispomos de pouco tempo. A primeira é sobre

o sorteio.

Quando analisamos a história da democracia, a história das repúblicas no mundo

ocidental, desde os gregos, podemos ver claramente que houve quase sempre um

conjunto de dispositivos: eleição, assembleias, cooptação, sorteio. Há importâncias

diferentes em cada momento  histórico,  mas a focalização sobre  a  eleição é  algo

muito  recente,  proveniente  das  revoluções  modernas.  E  é  algo  pelo  menos

parcialmente ilusório, ou seja, nas nossas democracias representativas, as eleições

são uma dimensão da legitimidade democrática e republicana. E o sorteio não pode

ser uma alternativa contrária às eleições, mas sim uma dimensão a mais num sistema

de participação e de representação, com um peso que pode ser maior ou menor,

tendo mais ou menos importância. Mas penso que agora, neste século, em que acho

que  a  importância  das  eleições  diminuirá,  temos  de  nos  perguntar  sobre  outras

formas de legitimidade democrática, sabendo que o todo não pode ser representado

somente por meio de um mecanismo.



752
____________________________________________________________________________

A eleição por sorteio pode ser apoiada, sob alguns aspectos de legitimidade, como,

por exemplo, o fato de ser mais representativa estatisticamente que as assembleias

designadas por eleições. Os que são designados por sorteio não têm interesse em

defender a sua carreira política, o seu partido ou o seu campo ideológico. E da forma

como estão  organizados  os  minipúblicos,  existe  uma muito  boa  discussão nesse

sentido, melhor que nas assembleias abertas e, muitas vezes, melhor inclusive que

nas  assembleias  legislativas.  Todos  os  observadores  que  viram  atividades  de

minipúblico  bem-organizadas  saíram  com  boa  impressão,  pois  há  capacidade  de

debater bem e de incluir todas as pessoas nas discussões. Para alguém que nunca

viu essa experiência, a primeira vez realmente é um choque.

Em  outra  dimensão  de  legitimidade,  cada  um  tem  a  mesma  chance  de  ser

designado.  Essa  é  uma  virtude  democrática  importante,  tão  importante  quanto  a

virtude de se empenhar numa atividade coletiva, ou seja, o mesmo direito de ser

designado é também uma virtude democrática.  Portanto,  em alguns  assuntos,  há

mais  legitimidade em nos apoiarmos nos minipúblicos designados por sorteio:  em

assuntos  particulares,  numa  questão  que  não  envolve  todo  o  mundo  e  também

quando  existe  o  imperativo  de  neutralidade  forte,  quando  existe  necessidade  de

integrar muitas experiências sociais, e não somente uma.

Quando é difícil representar por meio das eleições, talvez os cidadãos designados

por sorteio possam ser a melhor parte para representar o conjunto da população. Vou

dar alguns exemplos. Para se reformar o sistema político, seria melhor propor, antes

de uma assembleia constituinte, um projeto de lei aprovado por referendo que confiar

isso  a  uma  assembleia  legislativa  estatal.  Isso  porque  se  pode  pensar  que  os

deputados  são  juízes  e  partes  desse tema.  Para  se  discutir  a  questão do poder

parlamentar de uma pessoa numa assembleia legislativa, seria melhor propor a um

juizado cidadão decidir  que fazer com que os deputados decidissem; porém, para

representar as gerações futuras, que não votam, para representar o futuro, os nossos

filhos, os filhos dos nossos filhos, o sistema eletivo, tal como funciona hoje, não é

muito bom.

Tenho  viajado  ao  Brasil  nos  últimos  25  anos,  e  é  impressionante  perceber  o

desenvolvimento deste país, a falta de infraestrutura de transporte, a incapacidade de
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se pensar no futuro e no presente. Por que isso acontece? Para assuntos como esse,

outras formas de representação seriam melhores, além da forma eleitoral clássica.

Para finalizar, faço uma pergunta que é real. O Brasil talvez seja um dos poucos

países do mundo em que os processos de participação institucionalizados são os

mais desenvolvidos: orçamento participativo, conselhos populares, participação nas

assembleias etc. Em Belo Horizonte, existe o orçamento participativo. Em Minas, há

tudo  isso  que  vocês  realizam  em  nível  da  Assembleia  Legislativa.  É  realmente

impressionante. Mas por que, mesmo com toda essa dimensão participativa tão forte,

houve um grande protesto em junho? O que aconteceu? Não sei, é a pergunta que

faço. Quando retorno à França e digo aos deputados franceses que temos de fazer o

que  as  pessoas  fazem  em  Minas  Gerais,  na  Assembleia  e  tudo  mais,  eles  me

respondem: “Mas veja o pessoal insatisfeito nas ruas, você viu os protestos de junho?

É igual na França, então não serve para nada. Para que servem?” Obrigado.

O  presidente  -  Obrigado.  Temos  de garantir  pelo  menos  o  direito  à  segurança

alimentar  dos  participantes,  mas  a  Ana  Lúcia  apresentou  uma questão  sobre  as

emendas populares. Não vou estender-me, mas talvez sirva até para os estudiosos.

Um dos processos mais fascinantes é o que ocorre entre o acolhimento da sugestão

popular, o procedimento deliberativo de plenário e a efetivação pelo governo. É um

ciclo que envolve construção técnica, negociação política e que alcança efetivação

total, parcial ou não efetivação. Essa efetivação total, parcial ou não efetivação tem a

ver com o processo de mobilização do proponente, da sua capacidade de incidência

e  também,  é  óbvio,  do  Poder  Executivo.  O  Bruno  mencionou  que  aqui  é  Poder

Legislativo e não Executivo; o orçamento é autorizativo, não impositivo. Hoje estamos

discutindo no Congresso emenda parlamentar impositiva, mas o orçamento não o é.

Mesmo a emenda popular aprovada aqui, o Executivo não tem obrigação de executá-

la, tem autorização para fazê-lo.

Esse  é  um  processo complexo.  No caso específico  da  alimentação escolar,  foi

aprovada emenda popular - que está sendo executada - de apoio aos produtores da

agricultura  familiar  na  sua  organização  para  a  comercialização  dos  gêneros  nos

municípios. Há uma emenda popular aprovada e sendo executada na Subsecretaria

de  Agricultura  Familiar  para  organização.  Quanto  à  aquisição  pelo  Estado,  foi
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aprovada  lei  estadual.  Mas  a  efetivação  da  lei,  obviamente,  compete  ao  Poder

Executivo.  Observa-se  um  avanço  na  proposição  legislativa  de  emenda  para  os

nutricionistas  nas  superintendências  regionais  de  ensino,  mas  não  houve  o

acolhimento pelo governo da proposta do nível técnico.

Então, há áreas onde há acolhimento total. O piso mineiro da assistência está com

49,98% de execução orçamentária nos primeiros seis meses.

Então,  é  quase  100%  de  execução.  Mas  temos  o  Travessia  Renda  com  uma

execução orçamentária baixa. Há uma variação. Na linha dos desafios mencionada

pela Eleonora, o passo seguinte - e hoje a Assembleia tem um monitoramento disso -,

essa continuidade do Poder Legislativo por meio das comissões permanentes e do

movimento, é um passo além que temos que dar.

Houve uma pergunta vinda de uma cidade do interior a respeito da remuneração,

do  salário  de  prefeito.  Falo  de  lá,  falo  daqui  e  falo  do  Brasil:  um  grande  acerto

nacional  serve  para  sair  do  privilégio  e  da  demagogia.  A  sociedade  tem  que

estabelecer o que é justo um parlamentar receber, dependendo do nível de atuação,

dependendo do lugar em que mora, sem penduricalhos. Isso tem que ser assumido. A

remuneração de parlamentar foi uma conquista da democracia, porque o parlamento

só era ocupado pela elite, que não precisava de salário. Mas, depois, principalmente

na ditadura militar,  já que o parlamento não podia fazer nada, pensaram: “Vamos

enchê-los  de salários, mordomias e benefícios, porque ficarão mais silentes, mais

omissos”. Seria uma compensação monetária para uma restrição de natureza política.

Isso vai ficando, alguma coisa ficou. A sociedade, com suas mobilizações, tem varrido

isso. Mas acho que tem de haver um acerto nacional com regras claras. A Assembleia

de  Minas,  graças  a  Deus,  está  acabando  com  esses  penduricalhos.  No  interior,

compete à câmara municipal, de uma legislatura para a outra, aprovar a remuneração

de prefeito, de vice-prefeito e dos vereadores. Essa é a legislação nacional. Temos o

teto nacional. Não discutirei o assunto específico de Conselheiro Pena aqui, que me

disponho a discutir depois que terminarmos, pela natureza do seminário, mas quero

dizer que a câmara municipal tem essa competência.

A última questão foi levantada pela Cãozinha. Isso será e está sendo objeto de

discussão. Já temos um livro publicado e teremos outros. Não há como fazer uma
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análise  completa  de  um  fenômeno  que  está  em  curso.  Temos  pistas  do  próprio

funcionamento das instituições. Mesmo com esses mecanismos, mesmo com essa

institucionalização de processos participativos, mesmo com os avanços - que é o que

mais me faz refletir - sociais dos últimos 10 anos, pois 40 milhões de pessoas saíram

da pobreza, mesmo com isso houve uma forte...

Deixo para a reflexão também o fato de que, da mesma forma que a popularidade

presidencial caiu, despencou, ela também começa, rapidamente, a crescer. Temos

que entender isso. Houve o fenômeno dos gastos da Copa das Confederações. Mas

uma coisa é clara: nossa democracia precisa avançar muito. Os nossos parlamentos

têm um tipo de relação com o nosso modelo, mencionado pelo Bruno. Defendo uma

reforma política de caminharmos para a lista flexível, para o financiamento público de

campanha.  Enquanto  houver  o  financiamento  privado  de  campanha,  o  poderio

econômico será muito forte. Nosso sistema de coligação proporcional entre partidos

distorce a vontade do eleitor. A agenda do Legislativo é muito subordinada à agenda

do Executivo. Os mecanismos de combate à corrupção têm melhorado. Mas, quando

a corrupção está associada a esses mecanismos de financiamento privado, há um

desgaste das instituições políticas. Esse é o motor.

Há  uma  questão  geracional  de  uma  juventude  que  não  acompanhou  nem  os

avanços sociais nem os democráticos. E mesmo assim, há uma sensibilidade. Na

Assembleia Legislativa,  acabamos com o voto  secreto em qualquer  situação.  Por

outro lado, ontem o Congresso Nacional livrou o parlamentar de ser cassado, mesmo

sendo ele condenado na justiça - devia estar preso. No meio das jornadas de junho,

havia  senador  indo  para  evento  festivo  ou  para  jogo  da  Copa  de  avião  oficial.

Portanto,  existem  ainda  comportamentos  que  jogam  um  certo  combustível  na

situação.

Agora,  Cãozinha,  quanto  a  essa  sua  pergunta,  participei  de  um  debate  com

representantes da Assembleia Popular Horizontal na Câmara Municipal. Temos que

achar o ponto de equilíbrio. As autonomias devem ser respeitadas, mas uma coisa é

o movimento de rua ter uma participação, sem ser institucionalizada; outra coisa é a

dinâmica própria do Legislativo. Não se pode querer  do Legislativo resultados que

não  estão  sintonizados  com  sua  correlação  de  forças.  Isso  é  difícil,  mas  a
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aproximação é fundamental.  Na verdade,  existe um distanciamento porque há um

descrédito quanto a este Poder. Majoritariamente, as pessoas que poderiam integrar

esses movimentos não confiam no Poder Legislativo. Temos de quebrar isso. Muitas

vezes,  a  construção do processo deliberativo  no  Poder  Legislativo  é  diferente  da

dinâmica do processo de luta. Às vezes, o processo de luta na rua tem mais resultado

do que o processo de construção deliberativa no parlamento. Entendo isso.

A votação do Código Florestal de Minas é um exemplo a ser estudado. Chamamos

a  Assembleia  Popular  Horizontal,  e  chegaram  sugestões  num  contexto  em  que,

majoritariamente, a posição era alinhada com a do Código Nacional. E isso aconteceu

onde havia uma grande pressão organizada de setores da agricultura e da pecuária

para que o Código Florestal fosse mais flexível do que o Nacional. Qual foi a nossa

luta? Foi no mínimo aproximar. Quem estiver de fora e olhar a votação dirá que a

Assembleia é conservadora, que votou a mesma coisa que o Código Nacional. Então,

se não houver  uma relação de confiança e interação,  haverá  um distanciamento.

Falo isso de cadeira porque, quando começaram as jornadas de junho, eu

estava louco para  ir.  Postei  no  Facebook:  “Parabéns,  vamos  para  a rua!”  E  isso

provocou o maior debate nessa mídia: “Ir para a rua nada! Parlamentar não tem que ir

para a rua, você é do partido, e partido não tem que estar na rua. Esse movimento

rejeita partido”. Já outros diziam que eu deveria ir. Obviamente, precisamos entender

melhor isso e chegar a um ponto de equilíbrio. O Prof. Yves traz aqui uma reflexão, e

é  preciso  haver  um  aprofundamento,  pois  talvez  seja  uma  questão  das  mais

relevantes hoje. Existem recados que estão muito claros, como o serviço público é de

péssima qualidade, as pessoas que estão na universidade pública gastam duas horas

para chegar  lá,  em um péssimo transporte  coletivo,  a  universidade chega a uma

cidade-polo do interior, mas não há dinheiro para a permanência. Novas demandas

nos obrigam a entender que o Estado brasileiro tem que dar conta. O nosso sistema

político, a exemplo do Congresso ontem, fala por si e também não contribui muito

para aproximar essa juventude.

Queria agradecer muito a presença de todos, particularmente a do Prof. Yves e a da

Profa.  Eleonora,  que  resistiu  até  este  momento,  e  aos  telespectadores  da  TV

Assembleia que nos acompanham.
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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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada, e para a especial também de hoje, às 20 horas, no termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/8/2013

Presidência do Deputado André Quintão

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa -  Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -  Palavras do Sr.  Ricard

Gomà - Palavras da Sra. Regina de Paula Medeiros - Palavras do Sr. Luzius Mader -

Palavras da Sra. Gláucia Barros - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização do ciclo de debates Dez

Anos da Comissão de Participação Popular, com os seguintes objetivos: possibilitar a

reflexão sobre os mecanismos de participação popular no Poder Legislativo; conhecer

e  discutir  boas  práticas,  nacionais  e  internacionais,  de  participação  popular  no

Legislativo;  apresentar  a  experiência  de  prática  participativa  na  Comissão  de

Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas; e constituir um acervo de

trabalhos acadêmicos cujo objeto de estudo seja a participação popular no Poder

Legislativo.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  o  Exmo.  Sr.  Ricard  Gomà,

vereador na cidade de Barcelona, na Espanha, e pesquisador do Instituto de Governo

e Políticas Públicas da Universidade Autônoma de Barcelona; a Exma. Sra. Regina

de  Paula  Medeiros,  organizadora  do  livro  Educação  política  da  juventude  -  a

experiência  do  Parlamento  Jovem;  o  Exmo.  Sr.  Luzius  Mader,  vice-diretor  do

Gabinete Federal de Justiça do Ministério de Justiça e Polícia da Suíça; e as Exmas.

Sras.  Gláucia  Barros,  diretora nacional  da  Fundação Avina,  apoiadora  das  Redes



758
____________________________________________________________________________

Latino-Americana e Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis;  e

deputada Maria Tereza Lara, vice-presidente da Comissão de Participação Popular

desta Casa.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O presidente (deputado André Quintão) - Boa tarde a todos e a todas. Estamos

retomando os nossos trabalhos com o painel  sobre boas práticas de  participação

popular  no  Poder  Legislativo.  Esclarecemos  que,  após  as  exposições,  abriremos

espaço para a apresentação de perguntas aos participantes da Mesa, por escrito ou

oralmente, e de outras enviadas pelo formulário do Participe Agora,  disponível  na

internet, no portal da Assembleia Legislativa.

Para  melhor  organizarmos  o  debate,  os  participantes  poderão encaminhar  suas

perguntas por escrito no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de

apoio.  Aqueles  que desejarem fazer  sua intervenção oralmente  devem especificar

isso no formulário.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar.

Basta acessar  o  portal  da Assembleia -  <http://www.almg.gov.br> -,  clicar  sobre o

botão  Participe  Agora,  preencher  o  formulário  de  participação  e  enviar  sua

contribuição.

Informamos que os trabalhos acadêmicos sobre participação popular  que foram

selecionados para serem apresentados neste ciclo de debates ficarão expostos no

Salão  de  Chá  durante  todo  o  evento,  e  seus  autores  estarão  disponíveis  para

possíveis esclarecimentos no horário de 16h30min às 17h30min.

Agradecemos  a  presença  neste  ciclo  de  debates  do  Sr.  Ricard  Gomà,  que  é

vereador na cidade de Barcelona e pesquisador do Instituto de Governo e Políticas

Públicas da Universidade Autônoma de Barcelona, a quem passamos a palavra.

Palavras do Sr. Ricard Gomà

Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores do ciclo de

debates 10 anos da Comissão de Participação Popular  por  me convidarem e me

concederem  a  oportunidade  de  voltar  a  Belo  Horizonte,  onde,  há  muitos  anos,

mantemos espaço da Universidade Autônoma de Barcelona, com um excelente nível

de cooperação. Portanto muito obrigado, especialmente ao Sr. Bruno, pelo convite
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para participar deste seminário.

Dividirei  a  minha  intervenção  em  três  partes.  A primeira  será  de  caráter  mais

teórico, com algumas reflexões sobre o contexto em que hoje situa o debate sobre a

democracia  e  a  democracia  participativa.  Na  segunda  parte,  exporei  a  tese

fundamental da minha intervenção. E, na terceira parte, citarei alguns exemplos e

algumas boas práticas para apoiar a ideia fundamental da minha explicação.

Como foi comentado nesta manhã pelo Prof. Yves, não vou falar de Belo Horizonte,

Brasil, Minas Gerais,  especificamente, mas farei referência principalmente a minha

cidade, onde exerci o cargo de vice-prefeito e, agora, sou vereador de oposição. Vou

também amplificar esse tema para o contexto dos países do sul da Europa, os quais

hoje compartilham determinadas características do ponto de vista dos desafios de

aprofundamento democrático, num momento de forte crise econômica.

Vamos  à  primeira  parte,  com  elementos  de  caráter  mais  teórico.  Certamente

podemos estar de acordo que a democracia, mais que uma realidade existente, é um

ideal, uma utopia, portanto. A democracia é uma utopia que nos leva a considerar que

o  poder  deve  estar  distribuído  de  modo  equitativo  e  de  modo  igualitário  entre  o

conjunto  de  cidadãos  e cidadãs.  E a  democracia  também  é o  sistema que deve

garantir um conjunto de condições em que cada pessoa possa realizar o seu projeto

de vida de modo livre e em igualdade de condições com qualquer outra pessoa. Dito

dessa maneira, a democracia é o ideal de caráter normativo. É, portanto, uma utopia,

do  ponto  de  vista  filosófico,  que permite  desenvolver  instrumentos  para  levá-la  à

prática, mas sempre em um sentido tendencioso.

É verdade que a democracia entra em contradição ou gera tensões com outras

formas de compreender  o poder  social  e  econômico que não se localizam nessa

perspectiva; outras formas de pensar a sociedade, baseadas na hierarquia ou nas

desigualdades  econômicas  do  capitalismo  ou  nas  desigualdades  de  gênero,  no

sistema patriarcal, o racismo, a xenofobia, etc. Todas essas realidades que, de algum

modo, estão presentes em nossa sociedade e entram em contradição com o ideal

democrático. E essas contradições geram tensões, que devem ser geridas na prática

política de cada dia.

Eu acredito, alinhado ao que hoje defendem muitos cientistas sociais, que estamos
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em um momento em que as tensões em torno da democracia são expressadas com

muita força, portanto expressam com muita contundência. Estamos em um período

de forte tensões em relação ao ideal democrático. A que se devem essas tensões?

Eu proporei duas ideias.

A  primeira  delas  é  que  estamos  assistindo  a  uma  verdadeira  mudança  no

paradigma social;  a  uma verdadeira  mudança,  profunda,  rápida  e  acelerada,  nas

estruturas sociais.  Muito mais  complexidade social.  Não podemos mais  explicar  a

sociedade baseados somente num eixo único de contradições; as sociedades agora

são  muito  mais  complexas,  em  função  das  idades,  das  origens  e  das  formas  e

modelos familiares, etc. Com muito mais incertezas nas trajetórias vitais das pessoas

e, de certo modo, um novo modelo e um novo paradigma de organização social, que

gera e produz novos coletivos e novas realidades. Esses não encontram acomodação

nem reconhecimento nas formas de praticar a velha política democrática. De algum

modo, portanto, teríamos uma nova sociedade e uma velha política. Uma política que

continua funcionando com alguns códigos, algumas formas, algumas prerrogativas,

que já não geram vinculação e conexão com as novas realidades sociais, culturais,

etc.  Geram desvinculação e falta  de conexão.  Isso  é traduzido  em realidades  de

abstenção eleitoral ou de movimentos organizados que preconizam uma confrontação

em relação a  tudo aquilo  que tem a  ver  com a política,  entendida  como a  velha

política  organizada,  por  meio  de  determinadas  estruturas  e  determinadas  forças

políticas que têm pouca capacidade de adaptação ao novo paradigma social. Essa

seria uma primeira realidade.

Uma  segunda  realidade:  eu  comentava  que,  nos  países  do  sul  da  Europa,

atualmente está acontecendo uma situação de crise econômica forte e potente, mas

que  está  sendo  gerida  politicamente  sob  os  princípios  da  austeridade  no  gasto

público,  dos  recortes  sociais,  dos  recortes  orçamentários  nos  direitos  e  nas

prestações dos serviços sociais.  Essas políticas,  inspiradas  no modelo  neoliberal,

geram um fechamento de espaços participativos.  De algum modo,  as  políticas de

recortes sociais e a opacidade, a falta de transparência, na tomada de decisões são

as duas faces da mesma moeda. Porque uma política aberta à cidadania orientaria os

seus resultados finais em direção a outros objetivos diferentes e contraditórios com
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relação  às  políticas  de  recorte  social.  Portanto,  as  políticas  de  recortes  sociais

precisam,  como pré-condição,  de  um  fechamento  de  espaços  participativos,  uma

diminuição do caráter participativo da democracia.

Portanto,  temos  essas  duas  realidades,  que  atualmente  são  somadas  e  se

sobrepõem em nossos países. Essa realidade está gerando atualmente um novo ciclo

de mobilizações sociais. Um novo ciclo, portanto, de protestos e de conscientização

social diante da nova realidade. Faz dois anos e meio que surgiu,  em Barcelona,

Madri  e  em  outras  cidades  do  sul  da  Europa,  e  vai  se  estendendo  para  outras

cidades, o que chamamos de movimento de 15 de novembro, 15N, que tem essa

tradução no movimento de Wall Street e em outros. Produz-se mobilização social que

tem muito pouco a ver com as formas tradicionais de mobilização social. É uma coisa

nova  que  surge,  emerge,  e  que  significa  um  desafio  para  os  atores  políticos

tradicionais de caráter progressista e transformador.

O  que  há  de  novo  e  de  enormemente  interessante  nesse  novo  ciclo  de

mobilizações sociais? A questão social e a questão democrática são pensadas como

uma  só  questão.  É  produzida  uma  fusão  das  demandas,  das  reivindicações  do

enclave  social,  e,  portanto,  o  enfrentamento  das  políticas  de  recorte  social  para

defender  os  serviços  públicos  e  os  direitos  sociais,  mas  também,  e  de  modo

absolutamente unido, reivindicação por uma nova política democrática.

Existe  um  slogan  que  começou  a  se  expandir  por  todas  as  cidades:  “Não nos

representam, não nos representam”. Façam o que façam, digam o que digam, eles

não são nossos representantes, ainda que tivessem e que tenham sido escolhidos

num processo eleitoral. Não é um questionamento da democracia nem da democracia

representativa. É um questionamento em relação às tomadas de decisões, que estão

desvinculadas  das  preferências,  das  necessidades,  das  aspirações  majoritárias.

Portanto, o não aos recortes sociais e às representações se funde num novo ciclo de

mobilizações,  e  isso  situa  a  democracia  em  geral  num  verdadeiro  dilema,  num

verdadeiro  ponto  no  qual  a  tensão  necessariamente  gera  novos  cenários

democráticos.  Mas  a  orientação para  onde  vão,  para  onde  se  dirigem as  velhas

políticas  democráticas  não está  predeterminada.  Aqui  nos  encontramos diante  de

alternativas.
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Segundo a correlação de forças que acontecem, a resposta pode ir em direção a

uma  involução  democrática  ou,  segundo  a  correlação  de  forças  que  se  deem,

podemos  ter  um  aprofundamento  democrático,  portanto  em  direção  a  uma

democracia mais  participativa.  Muito brevemente,  quando falo de  involução ou de

retrocesso democrático, faço referência a quê? Faço referência a saídas de caráter

populista, muito pouco conectadas aos critérios democráticos ou a um fechamento

tecnocrático na tomada de decisões políticas, em que somente uma elite de decisores

teoricamente bem-preparados, do ponto de vista técnico, pode tomar decisões, ou

uma involução de caráter securitário da democracia, em que os princípios da lei e da

ordem predominam, em que uma hipotética preferência pela segurança coletiva pode

acabar degradando e erodindo as liberdades pessoais e coletivas. São cenários que

estão  aí,  são  ameaças,  são  perigos  para  a  lógica  democrática.  Mas  também  é

possível  outra  saída,  uma  saída  de  aproveitamento  da  crise  social,  política  e

econômica, para gerar oportunidades de aprendizagem social, de inovação social e,

portanto, de aproveitamento para que se dotem de maior qualidade as democracias

realmente existentes. Isso passaria, de acordo com o que comentamos pela manhã,

por uma democracia mais deliberativa, na qual os grandes sistemas que afetam a

sociedade  possam  ser  debatidos  em  cenários  inclusivos  e  possam,  portanto,

expressar-se, segundo as alternativas cidadãs, por uma lógica de democracias mais

diretas com instrumentos - e hoje as novas tecnologias permitem isso -, mecanismos

tradicionais de consulta que voltem a vincular as pessoas diretamente a uma prática e

a uma experiência política e a uma democracia em que os âmbitos de proximidade e

os poderes locais ganhem forças, competências e poder e passem a ser um dos

âmbitos fundamentais para poder definir o modelo de sociedade conectado à vida

cotidiana das pessoas. Portanto, aqui temos um dilema.

A partir dessas reflexões de caráter mais conceitual, entro agora na segunda parte

da minha intervenção. Como essas reflexões poderiam, de alguma maneira, jogar luz

sobre o que está acontecendo em alguns contextos determinados? Barcelona é uma

cidade que tem uma carta municipal que lhe garante um nível de autonomia para

desenvolver  suas  próprias  políticas  públicas  importantes.  A  Catalunha  é  uma

comunidade autônoma, com parlamento próprio, com 135 deputados e deputadas, o
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qual tem de ter, por lei, 50% de homens e 50% de mulheres, que têm e gozam de

amplo reconhecimento de poderes e de capacidade legislativa.

Portanto, Barcelona, como capital da Catalunha, e a Catalunha, como comunidade

autônoma, são dois âmbitos relevantes para colocarmos em prática novas formas e

novos instrumentos de aprofundamento democrático.

Até o atual ciclo de mobilizações, há 5, 10, 15 anos acontecia uma situação que foi

comentada hoje, nesta manhã. Os instrumentos e os processos de participação se

localizavam fundamentalmente no âmbito dos Executivos. Havia pouca incidência e

pouca  participação  dos  âmbitos  parlamentares,  das  assembleias  nos  processos

participativos. Além disso, eram processos definidos no Executivo para a cidadania,

ou seja, com uma lógica top-down, em que o Executivo decidia em que determinado

momento,  quando e  como um instrumento de  participação seria  oferecido  para  a

cidadania. Essa foi a lógica predominante até dois anos atrás. A partir daí, desde o

15M, o movimento dos indignados, em Madri, entramos em um cenário diferente na

prática:  o  da  participação popular,  com duas  mudanças fundamentais.  A primeira

delas:  surgem,  com  muita  força,  experiências  de  participação  que  já  não  são

definidas do ponto de vista da administração cidadã, mas, sim, a cidadania decide em

que momento ou sob que formulação pode impulsionar um processo de participação

cidadã  para  que  ocorram  consequências  nas  políticas  públicas.  Portanto,  é  uma

lógica muito mais de baixo para cima, e não, de cima para baixo. Isso é possível

porque existem instrumentos legais que a cidadania pode utilizar para impulsionar

processos de participação. Essa não era a prática tradicional, mas hoje ela surge com

muita força.

Segunda característica:  no  âmbito  das  instituições políticas,  as  assembleias,  os

parlamentos passam a ter também um papel mais importante e com maior incidência

nos  processos  de  participação  com  relação  ao  Executivo.  Portanto,  temos  duas

realidades  interessantes  que  redefinem  a  paisagem  da  participação  cidadã.

Passamos de um cenário tradicional, Executivo e top-down para outro mais cidadão,

de baixo para cima, onde os Poderes Legislativos passam a ocupar um papel muito

mais  importante  -  não exclusivo  -  que o  que tinham anteriormente.  Essa seria  a

situação atual.  Sabemos que todas as situações têm suas próprias sinergias com
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relação ao que tínhamos anteriormente; portanto, não é tudo completamente novo,

mas trazem elementos novos e importantes. Com isso, concluo a segunda parte da

minha intervenção.

Na terceira parte, gostaria de apresentar alguns exemplos concretos, algumas boas

práticas que permitem o fundamento do que estou explicando, para que vejam que

não  se  trata  somente  de  suposta  teoria,  mas,  sim,  de  algo  fundamentado  na

realidade.

Falarei sobre três ou quatro exemplos concretos. O primeiro é o que chamamos de

Iniciativa Legislativa Popular - ILP -, que é um instrumento que permite à cidadania

impulsionar  e  configurar  diretamente  um  processo  legislativo  por  meio  de

determinados  mecanismos  que  estão  regulados,  estabelecidos  e  que  têm  as

seguintes condições.

Deve existir um grupo, uma plataforma promotora da ILP, que deve apresentar ao

parlamento  ou  à  assembleia  municipal  um  texto  normativo  ou  articulado.  A partir

dessa  apresentação,  há  um  prazo  de  seis  meses  para  recolher  um  número

determinado de apoios da cidadania. A legislação estabelece que deve ser em torno

de 1% das pessoas com direito a voto no âmbito em que é impulsionada essa ILP. No

caso da cidade de Barcelona, 1% são 13 mil pessoas, e na Catalunha, são 50 mil

pessoas.  Portanto,  não  é  nem  o  Legislativo  nem  o  Executivo  quem  decide:  é  a

cidadania que tem o direito de impulsionar uma ILP.

Não existem garantias de que essa ILP vá finalmente ser configurada em lei de

caráter estadual ou municipal, porque existem dois filtros institucionais: o primeiro é a

admissão por tramitação, ou seja, uma vez que a cidadania autorize o recolhimento

de apoio popular, será o parlamento ou a assembleia municipal que terá o poder de

definir se admite para tramitação essa iniciativa. Acontece que o “não” tem um custo

político muito alto em termos democráticos, porque já não se trata somente de uma

batalha  política  entre  partidos  e  a  oposição.  É  uma  batalha  política  entre  uma

instituição  e  a  cidadania,  e  o  “não”  para  a  cidadania  tem  o  custo  político

deslegitimador. Portanto, na maioria das vezes são admitidas para tramitação essas

iniciativas.  Uma vez submetida a tramitação,  essa proposição legislativa deve ser

debatida politicamente. Assim, o resultado final não tem porque ser exatamente o
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mesmo que a cidadania impulsionou, mas a legislação estabelece que o resultado

final não pode alterar substancialmente o que foi levantado pela cidadania na ILP. Ou

seja,  o  debate  não  pode  desvirtuar  nem  modificar  de  forma substancial  o  que a

cidadania desejou, e isso gera interpretações às vezes difíceis.  Ou seja, até onde

uma  determinada  modificação  poderia  ser  considerada  admissível  ou  é  uma

modificação que já gera uma alteração do que foi desejado pela cidadania.

Darei alguns exemplos, porque o instrumento da ILP já foi  debatido nos últimos

anos. Um exemplo de sucesso de ILP levada ao parlamento da Catalunha é que, no

período de cinco anos, deve ser aprovada e implantada uma lei educativa que gere

30 mil vagas públicas de escola infantil para crianças de até 3 anos, uma faixa da

educação que não está atendida como obrigatória pela lei educativa do país, mas

existe uma demanda e uma necessidade social.  A cidadania fez essa ILP, que foi

discutida e aprovada pelo parlamento; portanto, o parlamento e o Executivo estão

obrigados, em cinco anos, a direcionar os fundos públicos necessários para serem

criadas 30 mil vagas públicas.

Outra ILP propõe a proibição na Catalunha das corridas de touros. Com sucesso,

foi levada ao parlamento, debatida e aprovada, e há aproximadamente dois anos que

não há nenhuma corrida de touros na Catalunha.

Um  caso  de  debate:  coloca-se  uma  ILP,  por  parte  de  grupos  ecologistas  e

ambientalistas,  para  que  se  proíba  determinada  forma  de  gestão  dos  resíduos

urbanos, a incineração, a queima dos resíduos, um sistema de queima e incineração

dos  resíduos  urbanos.  É  feita  uma  ILP  para  proibir  a  incineração  e  mostrar

alternativas de caráter sustentável e ecológico. Finalmente se admite isso, mas a lei

do  departamento  da  Catalunha  não  é  uma  lei  de  proibição,  mas,  sim,  de

regulamentação. É uma lei que regula as condições por meio das quais se pode levar

a  cabo  a  incineração.  Efetivamente  são  condições  mais  duras  e  exigentes,  que

incorporam critérios  ambientais,  mas  que  definitivamente  legitimam que  no  futuro

continue existindo incineração de resíduos.

Portanto, até que ponto essa lei modifica ou não substancialmente uma iniciativa

que era de proibição? Podemos fazer uma interpretação que se situa na linha do que

se propõe, porque é um passo adiante. As condições são mais duras, mas também
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pode ser interpretado que o parlamento realizou uma fraude de cidadania, porque o

que  era  uma  iniciativa  que  pedia  proibição  e  alternativa  se  converteu  em  uma

iniciativa que legitima aquilo que havia sido proibido anteriormente. Deixarei isso para

o debate. Temos um caso, ou seja, a ILP.

Há um segundo exemplo: as consultas cidadãs como mecanismos de referendo

diante da necessidade de aprovar ou reprovar uma determinada política ou decisão.

No Município de Barcelona,  a instituição-chave para dar luz verde e permitir  uma

consulta cidadã é a assembleia cidadã, que pretende debater e aprovar, por meio de

uma maioria qualificada de duas ou três partes, se uma determinada consulta cidadã

pode ser levada a cabo ou não. A iniciativa, por outro lado, também pode ser por

intermédio da cidadania, ou seja, por meio de mecanismos de busca da adesão de

assinaturas de pelo menos 1% da população da cidade. Na última consulta cidadã

levada  a  cabo  em  Barcelona,  sobre  uma  grande  reforma  urbanística  numa  das

principais avenidas da cidade, as opções colocadas pelo governo foram derrotadas,

e, em contrapartida, a opção que ganhou não tinha o apoio do Executivo Municipal. A

ideia política é vista como uma derrota do Executivo Municipal e também pode ser

colocada,  por  outro  lado,  como um  verdadeiro  triunfo  da  norma  democrática,  na

medida em que isso provoca uma ideia mais ajustada das preferências da cidadania.

Citarei  um  último  exemplo,  porque  tenho  somente  2  minutos.  No  Município  de

Barcelona, existe a obrigação por parte do Executivo Municipal de apresentar, depois

de sua eleição,  um  plano  plurianual  de  atuação municipal.  Esse plano,  de  forma

obrigatória,  deve  passar  por  processo  de  participação  cidadã.  O  último  plano  foi

debatido, e dele participaram cerca de 30 mil pessoas, que apresentaram mais ou

menos  80  mil  iniciativas.  O  importante  é  que  o  Executivo  é  obrigado  a  levar  à

assembleia  municipal  um  relatório  em  que  seja  estabelecido  até  que  ponto  as

propostas  cidadãs  foram  incorporadas  ao  plano.  Além  disso,  há  a  obrigação  de

responder, de dar retorno a cada uma dessas propostas colocadas pela cidadania,

com um contexto de argumentação, com o porquê de ter sido ou não incorporada.

Essa assembleia municipal é que debate politicamente esse relatório participativo.

Portanto,  temos  três  exemplos:  a  ILP,  a  consulta  e  o  debate  sobre o  plano de

atuação municipal, em que, como vocês podem ver, são cumpridas duas ideias que
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eu comentava na segunda parte da minha intervenção: a capacidade de iniciativa da

cidadania  e  o  papel  fundamental  do  parlamento,  a  partir  do  ponto  de  vista

institucional.

Para  terminar  em  30  segundos,  a  interpretação  que  faço  é  positiva.  É  muito

importante  para  uma  lógica  de  aprofundamento  a  cidadania  poder  impulsionar

processos com garantias legais que possam ser politicamente processadas. É muito

importante  que  o  espaço  de  processamento  político  dessas  iniciativas  sejam,

fundamentalmente, os parlamentos e as assembleias legislativas e municipais. Muito

obrigado.

O  presidente  -  Obrigado,  Prof.  Ricard  Gomà.  Você  nos  trouxe  experiências

interessantes. Parece-me que a última, com certeza, é objeto de algumas perguntas e

também de aprofundamento no processo. É uma experiência inovadora, relacionada

aos  processos  em  curso  no  nosso  país  e  a  uma  consulta  mais  ampliada

principalmente nas capitais e até mesmo em Belo Horizonte, no que diz respeito ao

planejamento público atual.

Passarei a palavra para a Sra. Regina de Paula Medeiros, organizadora do livro

Educação política da juventude:  a  experiência do Parlamento Jovem. Ela também

disporá de 30 minutos para sua exposição. Obrigado, Regina, pela presença.

Palavras da Sra. Regina de Paula Medeiros

Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar,  primeiro,

deste grande evento dos 10 anos da Comissão de Participação Popular e também

desta mesa, em especial, que se refere às boas práticas de participação popular do

Poder Legislativo.

O  trabalho  que  vou  apresentar  é  um  resultado,  a  parte  de  uma pesquisa  que

realizamos sobre a eficácia do Parlamento Jovem. O que trago para esta Mesa, com

boas práticas, é exatamente o tema da participação política da juventude.

A pesquisa que realizamos tem o título “Participação juvenil no Legislativo local e

estadual: projeto Parlamento Jovem”. Depois de um tempo de trabalho no Parlamento

Jovem, uma pergunta nos inquieta. Esse trabalho, esse investimento nesse processo

de educação política proposto pelo Parlamento Jovem para o exercício da cidadania,

para o aprimoramento da cultura democrática e para a autonomia dos jovens que
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dele participa é eficaz? Afinal, o que estamos fazendo com esses alunos e como é

esse projeto? Qual é a eficácia desse projeto de fato?

O projeto Parlamento Jovem é uma parceria entre  a PUC Minas,  a Assembleia

Legislativa e as escolas de ensino médio de Belo Horizonte. Ele tem como objetivo a

formação política dos estudantes de ensinos médio e universitário,  promovendo a

participação  de  discussões,  as  proposições  sobre  o  exercício  da  cidadania  e  o

fortalecimento da democracia.

Na  atualidade,  o  Parlamento  Jovem  está  diferenciado.  Até  no  período  em  que

fizemos a pesquisa, ele tinha um caráter municipal, mas não vou entrar nesse detalhe

porque esse assunto será discutido amanhã.

O objetivo geral da nossa pesquisa era analisar a eficácia da educação política

vivenciada pelos jovens no sentido de formar cidadãos autônomos e propagadores da

cultura democrática. Esse era o objetivo da nossa pesquisa. Ela foi realizada de 2008

a 2010, período em que houve a transformação do projeto Parlamento Jovem.

Para  essa pesquisa,  utilizamos  a  metodologia  qualitativa,  realizando  entrevistas

individuais com os profissionais das instituições envolvidas: dois técnicos da Escola

do Legislativo,  um técnico da GPI e dois deputados da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais. Entrevistamos também dois vereadores das Câmaras Municipais de

Arcos e Pains, de Minas Gerais, e 12 professores de 12 escolas que se envolveram

nesse processo durante o período da realização do Parlamento Jovem desde o seu

início. Realizamos também entrevistas em grupo do tipo dialógica, participativa, com

alunos do ensino médio e com universitários. Com os grupos de alunos do ensino

médio,  conseguimos  trabalhar  com  edições  de  2004,  2005,  2006,  2007  e  2008,

totalizando 23 alunos e 3 grupos de universitários que participaram do Parlamento

Jovem como monitores, totalizando 14 estudantes.

Outro ponto interessante da nossa pesquisa, como método de trabalho, foi uma

análise da comunidade Orkut Parlamento Jovem. Visitamos todos os fóruns, e foi feita

a leitura das postagens existentes no período do Parlamento Jovem, observando dois

pontos  específicos.  O  primeiro,  como os  alunos  se  colocam  no  Orkut,  como  se

denominam e se reconhecem. O segundo, as postagens referentes ao Parlamento

Jovem: a forma de expressão política, a cidadania, a forma de perceber o projeto e o
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sentimento  deles  em  relação  aos  outros  colegas  e  ao  próprio  projeto.  Foram

analisadas também todas as proposições das edições de 2004 a 2008, priorizando a

produção  dos  alunos  que  participaram  do  Parlamento  Jovem.  A produção  desse

material combinava com os elementos espontâneos, com a vontade política com que

os  estudantes  formalizam  o  texto  e  como  ele  foi  definido  ou  rearticulado  pela

Assembleia em um formato de seminário legislativo.

Os textos produzidos pelos jovens continham argumentos. Todas as proposições

tinham  argumentos,  e  levamos  em  conta  as  suas  justificações,  o  que  mais  nos

interessava nas propostas. Essas propostas, então, passaram por um processo. Os

redatores da Assembleia receberam essas propostas dos alunos e as ordenaram em

formato de um seminário da Assembleia. Finalmente, foi organizado um documento

oficial, final, que foi encaminhado à Comissão de Participação Popular para o devido

tratamento legislativo. Para análise dessas proposições, priorizamos os significados,

as nuances importantes, as palavras-chaves, as palavras repetidas e expressões que

suscitavam debates e consensos.

Nossa pesquisa partiu de uma hipótese que, do ponto de vista da PUC, deu origem

ao envolvimento e à elaboração desse projeto Parlamento Jovem. Historicamente, no

Brasil  e  nos  países  da  América  Latina,  existe  um  alto  grau  de  decepção  e

desconfiança em relação ao sistema democrático e ao descrédito da ética na política

e nos políticos. Em consequência, há uma falta de motivação do engajamento cívico

em  projetos  políticos  pela  juventude.  Como  resposta  a  isso,  as  instituições

elaboraram projetos de intervenções direcionados à juventude, com a justificativa de

superar essa partilha política juvenil.

Esses  projetos  têm  como base  o  universo  dos  adultos,  sem  a  participação  da

juventude, com a justificativa de abrir, entre aspas, espaços de participação política

aos  jovens.  Concluímos  que,  de  fato,  os  projetos  contribuem  para:  experiências

individuais e coletivas, apesar das regras e dos controles criados intencionalmente

pelos adultos para direcionar os jovens; colaboração da sociabilidade - muitos alunos

não  têm espaço para  se  sociabilizar;  criação  de  espaços  de pertencimento  e  de

visibilidade  social;  construção  da  identidade.  No  entanto,  esses  projetos  de

intervenção não propõem a participação política que implica a ação e a assimilação
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de  um  projeto  coletivo;  a  construção  coletiva  baseada  em  experiências  culturais

significativas e compartilhadas com um objetivo comum; e a capacidade de fazer uma

leitura crítica do mundo e dos códigos normativos em seu contexto social. Além disso,

os  projetos  não propõem negociações  que têm lugar  no  ato  político  do  discurso,

elaboração de propostas, disposição para escutar opiniões e percepções construídas

em  universos  totalmente  diferentes,  consenso  de  ideias,  estabelecimento  de

parcerias coletivas entre os pares, nem tampouco classificação dos significados que

ordenam a vida dos jovens, as ambiguidades e fronteiras simbólicas, etc.

A partir disso, fizemos a leitura do material e uma análise, que apresentarei agora.

Escolhemos  algumas  categorias  analíticas  para  examinar  a  participação  e  o

aprendizado político da juventude. Inicialmente, trabalhamos com a motivação. O que

leva  o  aluno  universitário  a  aderir  a  um  projeto  dessa  natureza  é  que  ele  está

centrado no tema “política”.  Além disso,  há  possibilidade de inserção profissional,

sobretudo nas instituições governamentais, e influência de professores das disciplinas

de  política.  Existem  outras  práticas  interessantes  que  motivam  os  alunos:

possibilidade  de  conhecer  e  compreender  o  funcionamento  e  a  estrutura  do

Legislativo; entender as práticas políticas participativas na esfera do Poder; participar

de  projeto  que  tem  visibilidade  no  Legislativo  Estadual  e  na  universidade.  Outro

aspecto interessante é a cultura política, ou seja, alguns alunos já participaram de

movimentos juvenis políticos, sociais ou religiosos e também tiveram influência de

seus pais, que se envolveram em movimentos de participação política, o que fez com

que  optassem  pelo  Parlamento  Jovem.  Os  alunos  das  escolas  de  ensino  médio

passam pela grande influência dos professores da própria escola, especialmente na

maneira como o projeto foi apresentado, a importância e o significado desse projeto,

especialmente no universo da escola. Outro elemento interessante é a influência dos

colegas, principalmente pela faixa etária e pela liderança da sala. Temos algumas

hipóteses em relação a isso.

Da mesma forma, experiência também anterior de participação, meio dos pais, de

movimentos de igreja ou algum outro movimento ou procedências de famílias com

experiência de participação. Um outro elemento muito importante que perpassou toda

a pesquisa foi essa possibilidade de interação com outros jovens fora da escola a que
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eles pertencem, especialmente alunos de periferias de escolas públicas.

A percepção que os alunos têm sobre o projeto Parlamento Jovem é a seguinte: é

um  projeto  de  natureza  participativa,  diferente  dos  projetos  de  intervenção.  Esse

elemento é importantíssimo e era compreendido pelos alunos como essencial para a

democracia. Remete à solidariedade, à confiança, à cooperação e à ajuda. A forma

como  esses  jovens  percebem  esse  projeto  não  os  compromete  com  interesses

egoístas e nem com pessoas que não têm perspectivas de mudança.

Apesar de o projeto seguir modelos preestabelecidos, afinal foi um projeto criado

por  duas instituições  -  a  PUC e  a  Assembleia -,  era  um projeto  formal,  criado e

controlado pelas instituições. Então, na percepção dos nossos alunos, o projeto tinha

o propósito de promover autonomia dos jovens que, à sua maneira, na forma como

eles  interpretavam,  reinventavam  modelos  de  participação,  faziam  propostas,

expressavam opiniões, apesar da formatação da natureza do próprio projeto.

No  que  se  refere  especificamente  ao  aprendizado  político  sobre  participação,

dividimos  em  três  esferas:  primeiro,  participação  no  aprendizado  desde  o  local

Assembleia, este espaço institucional; segundo, o espaço da universidade; e, terceiro,

o espaço das escolas de ensino médio.  Em relação ao espaço da Assembleia, o

aprendizado foi o conhecimento dessa estrutura de poder:  como a Assembleia se

organizava,  maneira  efetiva  de  fazer  política,  elaboração  de  leis,  definição  de

orçamento, procedimento de fiscalização, papel  dos deputados,  etc.  Essa foi uma

maneira  que  eles  apreenderam  então,  desde  a  relação  que  estabelecia  com  a

Assembleia nos rituais ou nas atividades que envolvia a Assembleia. Conhecer os

canais de participação foi fundamental - o PPAG, as comissões -,  e eles falavam

disso com muita familiaridade durante todo o processo de avaliação que fizemos.

Além  disso,  era  uma  forma  de  conhecerem  também  o  processo  do  seminário

legislativo.

No  espaço  institucional  da  universidade,  os  alunos  aprenderam  a  forma  de

apropriação dos espaços de participação desde DA, DCE, congressos, movimentos,

discussões, assembleias, etc. Eles passam a apropriar-se desses espaços e buscam

também campos de estágio na área da política, na câmara municipal, em Brasília e

em  outros  locais  em  que  pudessem também  fazer  estágio  e  acompanhar  todo o
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processo político. Há muitas monografias e pesquisas realizadas sobre a temática da

política, não necessariamente sobre Parlamento Jovem, mas com outros temas que

envolvia essa temática.

No espaço das escolas de ensino médio, amplia-se totalmente a percepção sobre

as escolas. Parece que os alunos saíram de fora da escola e, pela primeira vez,

começaram a enxergar a instituição da qual participavam. Então, eles começavam a

fazer críticas em relação à instituição, especialmente a partir do contato com alunos

de  outras  escolas.  Eles  começaram  a  promover  eventos  coletivos,  assembleias,

discussão de assuntos de interesse tanto do ponto de vista de montagem de um

recreio mais animado ou mais participativo quanto da retirada de uma diretora numa

escola em que trabalhamos. Eles fizeram um movimento de impeachment da diretora

e realmente conseguiram afastá-la dessa escola.

Eles opinam, então, sobre a estrutura organizativa do ensino, fazem uma leitura do

sistema de  ensino,  do  corpo  docente,  da  comunidade  em  torno  da  escola  e  da

comunidade interna, a escolar. Eles obtêm então o conhecimento sobre democracia

participativa e criam espaços de debate e de participação horizontal.

Aprendem  sobre  o  exercício  do  poder.  Assistimos  a  várias  cenas  durante  o

Parlamento Jovem e depois na própria avaliação dos alunos. Aprendem a fazer o jogo

político,  a  negociar,  a  argumentar,  a  votar  e  a  chegar  ao  consenso  com  toda  a

comunidade, não somente com os alunos que participavam do Parlamento Jovem,

mas com outros alunos da comunidade escolar. Desenvolvem estratégia e habilidade

para reinventar regras dentro das próprias regras institucionalizadas no cenário da

escola.

Para concluir, depois de algumas reflexões e de toda essa metodologia, chegamos

a  algumas  conclusões.  Conhecer  e  ocupar  espaços  institucionais  não  altera,  de

nenhuma  forma,  em  nossa  avaliação,  a  descrença  sobre  os  políticos.  O  projeto

Parlamento  Jovem,  de  fato,  apenas  potencializa  a  participação.  Isso  podemos

verificar. Há um alto índice também de abandono do projeto. Ele reafirma a apatia dos

que  não  têm  interesse  em  participar  ou  dos  que  necessitam  buscar  alternativas

financeiras  para  necessidades  básicas.  Durante  o Parlamento  Jovem, percebia-se

que alguns alunos não tinham interesse, habilidade, e muitos abandonavam o projeto.
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Alguns  também  abandonavam  porque  tinham  de  trabalhar,  de  buscar  outras

alternativas de sobrevivência, ajudar os pais, etc.

Outra  questão:  nos  universitários  são  despertados  interesses  individuais,  e  não

coletivos de inserção na esfera institucional. Os universitários rejeitam a participação

político-partidária  e  passam  também  a  não  participar  de  movimentos  sociais  e

populares. Pelo contrário, percebia-se até uma diferenciação entre o universitário, ou

melhor, o movimento social era visto como algo que não era de natureza intelectual,

que seria fora da percepção ou do interesse dele. Eles tinham muito mais interesse

nas questões particulares, especialmente profissionais.

Para  os  universitários,  a  participação  no  projeto  Parlamento  Jovem  foi  muito

importante para apurar o sentido democrático, porque, por meio das oficinas que eles

desenvolviam com os alunos de escolas de ensino médio, nessa organização, nessa

forma de elaboração de regras próprias e de posição de ideias e de demandas dos

próprios  alunos  de  ensino  médio,  eles  aprenderam  a  escutar,  a  interpretar  os

discursos, a negociar com os alunos regras e a controlar comportamentos e atitudes

dos adolescentes. Isso para o estudante universitário era muito importante, já que ele

vivenciava esse sentido democrático nessa prática com os alunos.

O universitário também passava a experimentar e a falar desde o lugar institucional.

Ele representava a PUC, enquanto monitor, e de certa forma o Parlamento Jovem e a

Assembleia.  Esse  lugar  institucional  o  motivava.  Então,  havia  busca  de

aprimoramento e desempenho profissional daquele aluno.

Ou seja, outra vez o aluno universitário vê o Parlamento Jovem como uma ponte

para a realização individual, e não coletiva. Os alunos de ensino médio entendem a

autonomia,  que  até  então era  falar  “não”  para  os  pais,  com outro  sentido,  como

tomada de decisão, enfrentamento das regras institucionais na família, na escola, na

igreja, por meio de negociações e argumentações, fazendo suas escolhas individuais.

Eles  despertaram também o interesse pela vida acadêmica.  Muitos deles  - temos

vários exemplos - ingressaram nas universidades, sobretudo no campo do direito, das

ciências sociais, da história e das relações internacionais.

Os alunos do ensino  médio,  ao  contrário  dos universitários,  optaram pela  ação

coletiva,  grupos de referência,  sobretudo os de perto de suas casas e da própria
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escola,  ou seja,  locais  onde mantêm uma convivência no  seu cotidiano,  entre  os

amigos, a igreja e o esporte. Eles se engajam em movimentos comunitários locais,

culturais e artísticos.

Repito a pergunta: o Parlamento Jovem é um projeto eficaz? Na nossa avaliação,

ele  é  eficaz  quando  potencializa  as  habilidades  e  interesses  dos  jovens,  abrindo

espaço para a participação política, conforme vimos no resultado de parte da nossa

pesquisa. Obrigada pela atenção.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Obrigado, Profa. Regina. O interessante é que pela manhã foi muito

mencionado o papel da educação na formação da cidadania, e a pesquisa mostrou a

influência de professores e de disciplinas que tratam da política, na opção de ação de

um projeto que tem como centro a participação política. Então essa é uma resposta

importante. Ele é um projeto, Teresa, que estimula a participação política, mas não

altera o sentimento em relação aos políticos. Isso é interessante.

Amanhã  iremos  aprofundar  mais.  Tenho  algumas  avaliações  do  formato  e

sugestões para o próximo projeto Parlamento Jovem. Quero agradecer à Regina e ao

próximo convidado, Sr. Luzius Mader, vice-diretor do Gabinete Federal do Ministério

da Justiça e da Polícia da Suíça. Ele irá fazer a exposição sobre o tema “As boas

práticas de participação popular no Poder Legislativo”. Muito obrigado, Luzius, pela

presença e pelo fato de a Assembleia de Minas poder contar com sua exposição.

Palavras do Sr. Luzius Mader

Muito  obrigado  aos  senhores.  Agradeço  o  convite  e  poder  estar  aqui.

Primeiramente,  gostaria  de  deixar  bem  claro  minha  alegria  e  gratidão  pela

oportunidade de estar nesta discussão. Desde o começo, está tudo uma maravilha.

Sinto-me honrado em falar  depois de muitas  palestras interessantes. Essa é uma

oportunidade de renovar contatos e amizades que criei há anos, numa conferência

internacional em que discuti pela primeira vez essas ideias.

Um  dos  muitos  assuntos  discutidos  aqui,  porque  são  vários,  é  a  relação  entre

democracia representativa e outras formas de participação popular. Pediram-me que

falasse alguma coisa sobre os procedimentos de participação popular na Suíça, onde

moro,  e  mostrar  experiências  práticas  desse  processo  de  participação  popular
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naquele país.

Bem,  essa  forma  de  participação  política  popular  envolvendo  consulta  e

participação  tem  muito  a  ver  com  uma  outra  forma  específica,  também  de

participação política na Suíça, que chamamos de democracia direta - DD -, é como

chamamos lá. Então, primeiramente, gostaria de, muito rapidamente, fazer uma breve

introdução, alguns comentários a título de prolegômenos introdutórios sobre a Suíça e

sua organização política. Há pessoas no mundo que acham que a Suíça é um país

muito legal, mas um tanto esquisito, diferente do resto da Europa. Então, vou falar

algumas coisas rápidas sobre ela, tentando não me alongar muito.

É necessário entender a cultura suíça para entender como ocorre lá a participação

popular, a democracia direta, os cantões suíços. A Suíça é pequena, mas é como três

países: um fala alemão, outro italiano, outro francês. Então, a Suíça é diferente. São

questões  práticas  que quero  rapidamente  abordar,  para  mostrar  como e  por  que

certas  coisas  funcionam  bem  no  nosso  país,  modéstia  à  parte.  Não  que  sejam

melhores  ou  piores  que  em  outras  partes  do  mundo.  Não  é  isso.  Só  que

simplesmente  é  diferente  de outros  países do mundo,  aliás  na própria  Europa.  A

Suíça está localizada mais ou menos no meio, no centro desse continente.

Bom,  a  Suíça  tem  quatro  níveis  de  governo,  por  assim  dizer,  e  um  deles  é  o

parlamento. Temos, aliás, o parlamento jovem, como nível formalmente estabelecido.

Esse tal de parlamento jovem tem o direito de apresentar resoluções ao parlamento

em si, que é mais idoso, que é o típico parlamento de outras partes do mundo. Ele

apresenta lá projetos de lei, depois de audiências públicas e tal. Se for preciso, entro

em mais detalhes depois.

Nos últimos anos, a participação pública tem se tornado mais comum no mundo

inteiro. Então não é uma novidade só da Europa. Todos sabem disso. Mecanismos

têm  sido  criados  na  última  década  pela  Comunidade  Europeia,  pelos  países

exportadores de petróleo, o chamado Primeiro Mundo, expressão que acho um tanto

antipática,  mas  o  povo  usa  esses  termos  como países  desenvolvidos.  Em  todas

essas  esferas  políticas  do  Primeiro,  Segundo,  Terceiro  Mundo  -  não  sei  quantos

mundos existem, para mim é um só -, essas coisas vão se tornando cada vez mais

comuns num processo de participação popular.
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Na Suíça temos uma longa, centenária,  secular tradição de participação popular,

uma das mais antigas do mundo. Estamos falando de Europa, onde quando se fala

de coisa antiga a referência é a Idade Média, a pré-Idade Média. Sempre que há uma

tradição muito comum, trata-se de coisa que veio do meu pai, avô, bisavô, século XV.

Então,  essa tal  de DD que mencionei,  é um exemplo disso,  que vai  melhorando,

tornando-se mais popular e abrange o nível nacional. Esse nível não é tão difícil na

Suíça, porque é um país muito pequeno. Lembro aqui, para dar-lhes uma ideia geral

da organização política, que a Suíça tem 8 milhões de pessoas e é um estado, uma

nação federativa  com 26 cantões,  que são entidades administrativas constituídas,

descentralizadas,  mas  não  é  exatamente  um  município  nem  o  que  os  Estados

Unidos, o Canadá e a Inglaterra chamam de condado, que fica entre o município e o

estado. Não é nada disso.

Cantão  é  um  cantão,  é  uma  coisa  típica  da  Suíça,  que  é  biparlamentar.  O

parlamento nacional tem 250 parlamentares eleitos conforme a população de cada

cantão. Nos vinte e tantos cantões da Suíça, há dois membros em cada um, com

exceção  de  seis  que,  por  motivos  históricos,  têm  somente  um  representante.  É

preciso muito tempo para explicar  por que esses seis cantões são diferentes dos

outros vinte e tantos. Então, basta saber que é assim. São eleitos dois representantes

por cantão, e um representante em seis deles.

Além disso, a Suíça é bicameral, que quer dizer: câmara e senado. Agora, falando

sobre o governo executivo, a Suíça tem sete ministros. Pessoas de países que visitei

me perguntaram se eram somente sete ministros. Temos de lembrar que a Suíça é

pequena, tem somente 8 milhões de habitantes. É mais ou menos um ministro federal

para cada 1 milhão de habitantes.

E há, evidentemente, um número de partidos políticos que elege representantes. Há

também  instituições  da  democracia  direta  que  não  são  partidos  políticos,  mas

participam muito de referendos e de processos legislativos. Eles participam não só de

referendo, mas também de plebiscitos. São muito participantes. São uma espécie de

ONG e é muito comum na Suíça.

Como já disse, na Suíça há três línguas, mesmo sendo um país pequeno. Uma

parte fala francês, outra fala alemão e quase 60% falam italiano. Vai depender da



777
____________________________________________________________________________

região com que a Suíça faz fronteira: pode ser com a Itália, com a Alemanha ou com

a França. Isso explica por que na Suíça, um país tão pequenino, há três línguas.

Outras línguas também são faladas, como o português, pois há também imigrantes

portugueses na Suíça.

Hoje,  quase 25% -  um quarto  da população da Suíça  -  não são suíços natos,

nativos. Há muitos estrangeiros morando lá, precisamente ¼ da população. Esses

estrangeiros, por não serem suíços natos, têm limitações no processo político. Eles

possuem várias limitações. Os direitos políticos são mais limitados no tocante a votar

e ser eleito, como acontece em muitos países. Nos Estados Unidos também é assim,

o  cidadão  nativo  é  uma coisa,  o  naturalizado  é  outra  e  o  estrangeiro,  outra.  Vai

depender se o estrangeiro se naturalizou suíço ou permanece estrangeiro.

Há  também  mecanismos  de  consulta  pública  garantidos  pelo  art.  101  da

Constituição suíça.  Esse mecanismo é  muito,  muito antigo  e diz:  “Os cantões da

Suíça terão mecanismos organizados de participação popular para manifestar suas

visões e opiniões e fazer a sua opinião ser sentida na sociedade”. Esse art. 101 da

Constituição suíça é tão conhecido no país, que até repeti de cor, de memória. Esses

mecanismos  primários  e  secundários  de  participação  popular,  mesmo  e

especialmente de gente que não é eleita, que não é político eleito, mas manifesta sua

opinião, são importantes na Suíça.

Antes  de  entrar  em  detalhes  para  explicar  esses  processos  participativos,  é

importante lembrar alguns elementos essenciais do nosso processo.

Não sei se já falei isso, mas, na Suíça, os cidadãos têm a antiga tradição de se

envolver na democracia: é o meu país e, seja eu eleito, seja eleitor, sou importante.

Isso está embutido na mentalidade do suíço e faz parte dessa democracia direta a

que me referi, que se faz muitas vezes por iniciativas populares. Por exemplo, 100 mil

cidadãos podem, com um abaixo-assinado, não pedir, mas exigir uma mudança na

Constituição da Suíça. O número está especificado:  se 100 mil  dos 8 milhões de

cidadãos suíços assinarem o documento, a mudança é exigida.

Essa é uma forma de participação popular, mas há muitas outras, que se fazem

com a participação de acadêmicos, especialistas, intelectuais, cidadãos comuns ou

membros de ONGs. Vejam que estou falando de mecanismos de participação popular
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mais  voltados  para  esses  setores  da  sociedade ou para  a  própria  administração

pública, seja federal, seja de cantões. Nesses casos, incentiva-se a participação de

especialistas,  experts,  autoridades  nos  vários  assuntos.  Se  o  assunto  discutido  -

cidadania, meio ambiente ou qualquer outro - interessa a todo o mundo, todos têm o

direito de falar, mas há pessoas que entendem mais do que outras. São exatamente

os especialistas, os acadêmicos, os  experts. É algo muito bem pensado em termos

de democracia popular participativa.

Quanto  ao  uso  dos  instrumentos  ou  ferramentas  de  participação  -  como  os

referendos e plebiscitos a que me referi  -,  posso dizer que ele se faz com muita

frequência. Não é apenas uma coisa que está escrita na Constituição e que, a cada

20  ou  30  anos,  alguém  desenterra  para  usar.  Esses  instrumentos  são  usados

semestral  ou  mensalmente.  Já  perdemos  as  contas  de  quantas  emendas  à

Constituição da Suíça foram propostas e discutidas pelo Parlamento nos últimos 10

anos. Embora a maioria seja rejeitada, a questão que quero enfatizar é que esses

mecanismos de participação não são conceitos teóricos, mas coisas que o povo usa

muito no dia a dia.

Muitas  vezes,  esses  procedimentos  populares  são  alvo  de  consulta  pública  -

formalmente,  por  assembleias  públicas  ou,  mais  frequentemente,  por  meio  de

plebiscitos e referendos, coisas que americanos e canadenses adoram usar todos os

dias. Tanto faz; o importante é que as vozes são ouvidas. O cidadão comum tem sua

vez e sua voz. Não fica tudo só por conta de vereadores ou deputados estaduais e

federais. Ainda bem. Realmente, a democracia é do povo, pelo povo e para o povo;

então, o povo se sente pai, mãe ou dono do processo de participação. É claro que

isso é muito  mais fácil  para  um país  pequeno,  como a Suíça,  com 8 milhões de

habitantes, quase todos com educação superior universitária. Não estou dizendo que

esse modelo possa ser aplicado no mundo inteiro de hoje para amanhã, mas que

pode ser aplicado. Embora de forma mais demorada, e tendo de ser conquistado com

mais  paciência,  se  alguns  países  conseguem aplicar  esse modelo,  outros  podem

conseguir também.

Voltando à consulta pública, como ela é organizada? Imaginem, por exemplo, um

assunto que envolva um tratado internacional: nesse caso, um movimento popular de
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base pode acabar afetando um tratado da Suíça com outro país. Se for algo assim, o

que não é comum, é claro que é necessária uma aprovação formal do Parlamento

Federal,  que o chefe de Estado da Suíça tem de assinar.  Isso, em assuntos que

envolvam um tratado com outros países.

Esse é um exemplo extremo. A maioria da população comum da Suíça participa de

coisas muito mais mundanas, corriqueiras, do dia a dia, como cultura, educação, itens

a  serem  votados  nos  referendos  e  plebiscitos,  assuntos  de  ordem  de  igualdade

social, política e econômica. Um exemplo, hoje, é a usina nuclear, porque o nosso

vizinho, a Alemanha, é que usava muita energia nuclear e já proibiu. Como vocês

sabem, a Alemanha proibiu. Outro vizinho nosso é a França, o país da Europa que

mais tem usinas nucleares, até porque a França praticamente não tem hidrelétrica.

Então, a energia nuclear está se tornando um assunto muito discutido na Suíça hoje,

e pode haver mudança política por causa disso.

A aids é outro tópico favorito da democracia direta da participação popular. A Suíça

é um país neutro, pacífico, não entra em guerra, ou seja, nem pensar em mexer com

isso, porque o povo rejeitaria imediatamente. Então, a Suíça tem essas tradições,

mas os assuntos variam. O que era importante para a população, para os cantões

hoje  mudou.  Como  eu  disse,  hoje  é  a  energia  nuclear,  a  aids,  a  questão  do

preconceito racial, e não só na Suíça. Há a questão dos imigrantes na Europa, dentro

da Europa, de outra religião, de outra raça ou etnia - são grandes problemas hoje que

não eram na época de nossos pais e avós.

Quem é convidado, digamos assim, a participar de procedimentos mais formais? Os

partidos políticos, representantes de assembleias, políticos eleitos. Mas não só eles,

pois estou falando de um assunto mais formalmente discutido num cantão, que é

mais ou menos igual a um estado, a uma província e outros países; porém, apesar de

haver certa preferência conforme a seriedade do assunto, como para pessoas eleitas,

para  ONGs,  para  representantes  de  assembleias  de  bairro,  todo  o  mundo,

literalmente, pode e deve participar e expressar sua opinião. Ao cidadão comum, que

não  pertença  a  nenhuma  ONG  nem  a  assembleia  de  bairro,  a  participação  é

assegurada.

Por  último,  não falei  ainda em empresa,  em companhia.  Empresa é  quase um
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palavrão em certos países do mundo. Se se falar em empresário, em empresa, há

gente  que  começa  a  xingar,  como  se  o  capitalismo  fosse  a  culpa  de  todos  os

problemas do mundo. Isso afeta um pouco também a população suíça. Muitas vezes,

em certos assuntos, as empresas e os empresários não são convidados - não se trata

de  não  serem  convidados,  mas,  especificamente,  de  serem  desconvidados:  “Por

favor, não venham cá, não apareçam nessa reunião”. Percebemos que aí já há um

exagero: o empresário não é um diabo tão feio assim. Mas isso é para mostrar que a

gente muda conforme os conceitos da nossa sociedade.

Estrangeiro é mais ou menos assim, mas isso não é tão ruim quanto em alguns

vizinhos  europeus  nossos  -  claro  que não vou citar  nome -,  em que o imigrante

estrangeiro é visto como um diabo: “Vamos tirar os estrangeiros desse país. Fora com

os estrangeiros daqui, da nossa pátria!”. Vocês sabem de que países vizinhos nossos

estou falando.

Então, essas coisas mudam. Esses conceitos vão mudando. Ainda bem. Hoje já

não há tanta atitude antiempresário, antiestrangeiro, antinegro, antimaometano, mas

esse problema ainda existe, e parece que vai piorar.

O  que  estou  querendo  dizer  é  que  questões  políticas  são  muito  complicadas,

complexas, não são simples, porque envolvem tudo o que faz parte da nossa vida:

nacionalidade, religião, línguas, simpatia, antipatia, classe social. Então, se você quer

entrar no jogo de participação popular, na democracia direta, tem de estar pronto para

tudo,  para  xingar  e  ser  xingado.  Não se  pode  dizer  que se  discute  tudo,  menos

determinado assunto, vale tudo. Por legislação, todos os documentos públicos são

abertos  ao  público,  podem  ser  lidos,  consultados.  Muitos  países  falam  em

transparência, mas, modéstia  à parte, a nossa transparência é com “t”  maiúsculo.

Essas consultas são populares. Posso ler, ver a opinião. Antigamente era mais difícil,

porque tínhamos de ir a uma biblioteca e verificar se o documento estava disponível.

Hoje  há  a  internet,  clicamos  no  computador  e  podemos  ler  tudo  que  quisermos.

Transparência  com  “t”  maiúsculo,  como  eu  disse.  O  próprio  governo  nas  suas

relações com o parlamento, e vice-versa, o parlamento com o Executivo. O governo

tem de informar o parlamento das pesquisas de opinião feitas, dos projetos de lei que

estão  redigindo,  antes  que  cheguem  ao  parlamento,  e  vice-versa.  O  parlamento
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também não pode esconder nada do Executivo. Então, os comitês e as comissões

têm de ter extrema transparência e honestidade. E alguns outros detalhes menores

que, no processo de consulta, por exemplo, muitas vezes é um peso, um fardo para

certas organizações da Suíça, porque o número de consultas formais da Suíça chega

a centenas de milhares, num país pequeno, pois todo o mundo quer saber qual é a

opinião do governo, do parlamento, de especialistas, sobre qualquer assunto. São

consultas que ocorrem por todo o lado, o que exige uma certa disciplina, senão se

mistura assunto importante com assunto menos importante.

Um  problema é,  por  exemplo,  o  número  de pessoas  que  têm  acesso  a  certos

assuntos com urgência. Hoje, como eu falei, é muito mais fácil com o uso da internet,

de  computadores,  mas  há  certos  assuntos,  por  exemplo,  que  interessam  mais

especificamente a uma ou mais ONGs, e, às vezes, elas têm certa preferência ou

privilégio - essa palavra não seria excesso -, porque estão apresentando o assunto,

redigindo pautas e agendas. Então,  se não tiverem uma certa via paralela, não é

preferência, não dará em nada, porque fica só em falação e não se chega a nada de

concreto. Problemas de prazos, de preferência, de acesso a consulta e organização

de documentos. Do contrário não se leva a nada, ou vira bagunça, e uma coisa ou

outra não faz bem para a democracia, além de se perder muito tempo. Não estou

falando  em  limitar  a  opinião  de  ninguém,  mas  em  uma  certa  disciplina  de

organização.  E  o  suíço  parece  ser  famoso  por  disciplina,  por  organização,  por

pontualidade. Para quem não é suíço é um pouco difícil entender isso. Mas essas

coisas  estão  ligadas,  por  exemplo,  à  representatividade  da  população  e  à

confiabilidade nas pessoas que são porta-vozes.

Todo o mundo quer ter vez e voz, mas não dá para 8 milhões de pessoas, toda a

população do país, falar o tempo todo. Então, tem de haver representante ou porta-

voz. Esse processo tem sido muito aperfeiçoado nos últimos seis, sete, oito anos. Um

projeto de lei, por exemplo, só chega ao parlamento para ser submetido à votação

depois de um longo processo de consultas diretas à população, o que leva anos.

Então, é um processo que vai sendo polido, aperfeiçoado ao longo dos anos. Teórica

e  conceitualmente,  todos  os  projetos  de  lei  que  chegam  ao  parlamento  federal

refletem um anseio, uma necessidade, um desejo da população, por meio desses
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mecanismos  de  consulta  e  dos  seus  representantes  legitimamente  eleitos.  O

processo tem de ter legitimidade política para ser aceito, e para isso tem de haver

critérios.

Outros problemas são prazos, porque, senão, tudo vai levar anos, décadas, e não

se  vai  chegar  a  nada.  Já  que  o  suíço  é  muito  pontual,  na  Suíça  ninguém  tem

problema em entender pontualidade, prazo, porque isso faz parte da nossa vida. Não

é à toa que o relógio de pulso e de parede é praticamente uma invenção suíça, se

bem que algumas pessoas questionem isso. Mas esse é outro assunto, e isso é só

para mostrar por que certa disciplina e pontualidade são importantes para nós. Todo o

mundo deseja ter todas as informações com qualidade. Claro que isso é uma coisa

meio utópica, impossível até para a Suíça. Algumas pessoas terão mais acesso e vão

entender melhor por causa da educação, da formação, do cargo para o qual foram

eleitas. Mas o ponto não é esse. A questão é que todo o mundo tenha possibilidade

de acessar e participar, se quiser. De novo, volto ao processo de consulta popular.

Não preciso falar da importância dele, porque é óbvio para todos nós. No mundo de

hoje e no futuro, sua existência é absolutamente fundamental, é um papel totalmente

fundamental nas suas várias facetas e aspectos, porque a maioria dos tópicos não é

unidimensional, possui vários pontos de vista. Por isso a discussão e a diferença de

opinião são necessárias, boas e enriquecedoras. Por natureza, nem todo ser humano

vai concordar. Mais ainda: isso ressalta a importância desses mecanismos formais e

informais da democracia popular.

Outra coisa, antes de terminar, é que o processo de consulta popular ajuda também

em várias coisas ancilares ou indiretas.  Há outros mecanismos menores gerados,

como ajuda da coleta de informações para o cidadão ser mais bem informado e assim

se tornar melhor, não necessariamente participando de um processo de projeto de lei,

mas simplesmente no seu dia a dia. Uma função muito importante também é que

esses  procedimentos  testam  a  capacidade  de  implementar  todas  essas  ideias,

porque muitas coisas são tão utópicas, que acabam não sendo implementadas. É

importante ainda esclarecer o que é competência do governo federal, do governo de

cantões, que é aquela combinação de metade estado e metade município, e o que é

competência até de unidades menores, como ONGs e outras entidades legítimas,
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não  necessariamente  tão  antigas  quanto  as  que  temos  há  séculos  em  nossa

sociedade.

O  aspecto  prático  da  participação  política  dessas  unidades  vai  sendo  filtrado,

decantado e  aperfeiçoado.  Ou seja,  quanto  mais  usarmos a participação popular,

mais aperfeiçoaremos o processo dela, o que quer dizer que aprendemos fazendo, e

quanto mais fazemos, mais aprendemos e aperfeiçoamos o processo. Por isso, esse

é o tipo de coisa que se aprende com o tempo, com a prática. A questão de ser mais

prático ou menos prático, que envolve hoje opiniões de que certas sociedades do

mundo, por exemplo as nórdicas e as saxônicas, são mais práticas e os latinos, na

Europa e fora dela são mais teóricos, é secundária. Se usarmos esses processos,

como o  plebiscito,  aliás,  não só usarmos,  mas pensarmos  sobre  eles,  refletirmos

porque nosso país age assim, melhoraremos.

Antes de terminar, quero dizer que o processo de consultoria popular, que implica

que todos os atores sociais, econômicos e políticos, que somos todos nós, todos os

cidadãos  que  participam  direta  ou  indiretamente  da  criação  de  legislações,

indiretamente  têm  de  participar,  mas  devem  entender  melhor  por  que  devem

participar.  Com  isso,  enriquecemos  o  próprio  processo  político,  ficamos  menos

preconceituosos, mais abertos às opiniões dos outros, quer opiniões políticas, quer

econômicas, quer sociais, e toda a sociedade melhora. Diria que hoje vivemos um

momento privilegiado de nossa história, pois,  muita  coisa que estou dizendo aqui,

desde que comecei a falar, nem a Suíça sempre entendeu. Era diferente na época de

meu bisavô e de meu trisavô e será ainda mais aperfeiçoada no tempo de meus

netos.

Para concluir,  além de dizer  que essas coisas melhoram com a prática,  com o

tempo,  quero  fazer  um  comentário  dizendo que  consultar  não é  somente  buscar

informação. Há gente que confunde tudo isso. Consulta é muito mais que isso. Não é

só  fazer  relações  públicas  ou  pesquisas  de  opinião,  usar  a  mídia  social,  que  o

marqueteiro e outros seres semelhantes adoram fazer. É muito mais que isso. Fazer

consulta é com o governo, o parlamento e as comissões parlamentares, mas é mais

do que isso.  Hoje ela se transformou em sinônimo de sociedade e cidadania,  no

sentido lato sensu. Consulta com “c” maiúsculo, de ser transparente, de se informar e
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de  saber  o  que  está  acontecendo.  De  certo  modo,  é  antítese,  é  o  contrário  de

ditadura, de um déspota militar, que até hoje há, sim, e muitos, no mundo. Consulta é

o processo de ser ouvido, de ter acesso ao tribunal, de assinar um abaixo-assinado,

de ter instituições onde haja o famoso ombudsman. Vocês o conhecem? Ele é a voz

da  sociedade  e  é  encontrado  em  jornais,  revistas  e  canais  de  televisão.  É  um

funcionário  da  empresa  que  ouve  as  queixas,  as  reclamações  dos  clientes,  dos

fregueses e dos funcionários. A empresa não deve só ouvir, mas agir para melhorar.

O  ombudsman diz:  “O  cliente  não  gosta  disto  nem  daquilo”.  Infelizmente  o

ombudsman é mais usado por empresas, principalmente no Norte da Europa, e não

tanto por governos, que são os primeiros que deveriam ter um ombudsman.

E também há a questão de buscar informações e evidências sobre o que é legítimo,

o que é hoje aceito pela sociedade, e não o era antigamente. Novamente, isso tem o

aspecto muito prático de acabar com o preconceito, com o racismo, com a restrição

ao imigrante, a um deficiente físico ou mental, ou seja, aceitar a igualdade entre todos

os cidadãos, coisa que até hoje nem todos aceitam.

E uma coisa que foi discutida pela manhã é a relação entre tudo isso e outras

formas  de  participação  política,  além  dessas  que  estamos  citando  aqui  desde  a

manhã. Consulta pública não é uma varinha de condão, uma panaceia mágica que

resolve todos os problemas do mundo.  Claro que não, pois  o mundo nunca será

perfeito, mas pode e deve ser cada vez menos imperfeito, cada vez melhor. Para isso

é que a democracia direta e participativa serve, e muito. Ou seja, não é a solução

mágica, mas um complemento ideal para outras formas mais antigas, centenárias e

seculares do processo democrático. Afinal, esse processo existe há mais de 200 anos

- a Revolução Francesa e as das Américas. Mas a democracia deve ser aperfeiçoada,

é importante que seja melhor hoje do que era no seu nascedouro, no final do século

XVIII. E deverá ser melhor ainda amanhã.

O interessante é que o suíço comum, o cidadão da rua já está pensando mais sobre

isso. Ele não é um bestalhão, com o perdão da palavra, ele entende dessas coisas.

Daí,  o  benefício  de  uma  sociedade  mais  educada,  inclusive  acadêmica  e

formalmente, como disse. Deve-se chegar a um ponto em que todos têm educação

mais formal, secundária e universitária, ou até cultural, em que o cidadão pode ser
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pobre e de classe média baixa, mas não um semianalfabeto cultural. O aprendizado

escolar  é  uma coisa,  e  a  cultura  é  outra.  Se  o  país  acelera  esse  processo  em

educação formal e educação informal, tudo o que estamos discutindo hoje será mais

acelerado,  acontecerá  mais  depressa,  será  aceito  como  legítimo,  e  o  próprio

legislador verá que não se trata só dele. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O  presidente  -  Agradecemos  ao  Sr.  Luzius  Mader,  que  levantou  questões

interessantes, relacionadas também com a consulta pública. Lembramos que vivemos

recentemente  esse dilema com a proposta da  presidenta  Dilma de  se fazer  uma

consulta  popular  ampliada  sobre  reforma  política.  O  grande  debate  era  sobre  a

abrangência  e  a  capacidade  da  população  de  opinar  a  respeito  de  temas  tão

importantes e sobre o prazo para efetivação. Isso tem a ver também com a pouca

prática de realização de consultas  dessa natureza.  Sem entrar no mérito  nem na

relevância do tema, que de fato é bastante complexo, é um debate que pode ser

submetido a uma deliberação mais ampla, que o Sr. Luzius Mader abordou.

Com  a  palavra,  a  nossa  querida  amiga  Gláucia  Barros,  diretora  nacional  da

Fundação Avina,  apoiadora  das  Redes Latino-americana e  Brasileira  por  Cidades

Justas,  Democráticas  e  Sustentáveis  -  fundação  que  integrou  a  comissão

organizadora deste evento -, que disporá de até 30 minutos para sua exposição sobre

o tema “As boas práticas de participação popular no Poder Legislativo”.

Palavras da Sra. Gláucia Barros

Obrigada  e  boa  tarde.  Peço  licença,  André,  pela  primeira  vez,  para  quebrar  o

protocolo.  Prometo  que  farei  isso  só  duas  vezes.  Quebro  o  protocolo  para

homenagear e prestar um tributo e um agradecimento, não à comissão aniversariante

propriamente dita, mas à ideia e especialmente ao trabalho empreendido ao longo

destes 10 anos por você, deputado André Quintão, pela deputada Maria Tereza Lara,

pelo deputado João Leite e por alguns deputados que nesta Casa vêm insistindo com

uma ideia que hoje se mostra da maior relevância. Como já foi dito aqui por várias

pessoas, essa ideia se antecipa a todo um clamor que tomou conta finalmente das

ruas, da cabeça e das ideias dos brasileiros.

Havia pensado em fazer uma sugestão. Fiquei pensando se deveria fazê-la ou não,
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mas me encorajei,  porque descobri  que era uma unanimidade. Todos que falaram

antes de mim mencionaram que é imprescindível - e eu diria até que é impossível - as

casas  legislativas  persistirem  em  seus  trabalhos,  com  alguma  possibilidade  de

eficácia e efetividade, se realmente não revisarem os seus processos de participação

popular. Minha sugestão era para que esta comissão se tornasse, não a principal da

Casa,  mas  que  fosse  a  grande  orientadora  e  instrutora  do  processo  nesta

Assembleia. O mesmo deve ocorrer em outras casas legislativas. Acho que esta Casa

vem construindo esse percurso, com o que fico muito feliz.

Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui. Essa homenagem também a

faço porque devo à  Comissão de Participação Popular,  assim  como à  Escola  do

Legislativo  da  Assembleia  de  Minas  Gerais  e,  principalmente,  ao  movimento  de

defesa  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  deste  estado  minha  formação

política.  Nesses espaços,  formei  alguns conceitos  e ideias,  que de alguma forma

iluminam e colocam lente sobre a narrativa que farei para vocês agora, que é contar

um caso,  contar  uma experiência  da Rede Latino-Americana por  Cidades Justas,

Democráticas e Sustentáveis.

Falarei um pouco sobre a organização para a qual trabalho, a Fundação Avina, que

atua há 18 anos na América Latina, no continente americano, visando a promover o

desenvolvimento  sustentável,  em conjunto  com outros  atores,  sempre trabalhando

com sinergia. Uma das áreas prioritárias do investimento feito pela Fundação Avina

nessa região é o programa Cidades Sustentáveis, que está fundado na informação de

que o mundo está cada vez mais urbanizado. Precisamos pensar, criar coletivamente

e efetivar novas soluções que darão conta de um contingente de mais de 3 bilhões de

pessoas,  que  até  2050  viverão  em  cidades,  lembrando  que,  desse  universo,  a

América Latina é a principal região em desenvolvimento, em termos de expansão

urbana.

E ainda temos o Brasil se destacando dentro dessa região. Hoje mais de 85% da

população  vivem  nas  cidades.  Dez  países,  com  suas  sociedades  civis,  estão

armando uma agenda pela sustentabilidade urbana. Então essa é a justificativa que

encontramos, desde 2006, para um esforço.

Hoje temos essa rede, sobre a qual estamos conversando aqui, a qual reúne em



787
____________________________________________________________________________

torno de 70 movimentos - esse número felizmente vai crescendo sem termos muito

controle.  São  70  movimentos  de  cidadãos  que  tentam  organizar  os  setores

empresariais, as organizações da sociedade civil e as organizações acadêmicas, em

torno de plataformas, de um conceito a respeito do que significa um projeto de cidade

voltado ao desenvolvimento sustentável.

É importante esclarecer que, diferentemente do Brasil, temos hoje uma concepção,

bastante disseminada no mundo, de desenvolvimento sustentável para além do meio

ambiente. No Brasil isso ainda está muito vinculado. Se tivermos a oportunidade de

entrar  um  pouquinho  nessa  agenda,  vocês  verão  que  ela  inclui  muito  mais  que

indicadores e metas para o desenvolvimento ambiental. Ela inclui também politicas

sociais e governança democrática, que são a base da sustentabilidade política de

qualquer projeto ético que se pense para as  cidades. Então isso é um pouco da

mandala da rede.

Vocês podem observar os países em que já conseguimos articular representações:

Equador,  Bolívia,  Chile,  Argentina,  México,  Peru,  Paraguai,  Uruguai,  Colômbia  e

Brasil. No Brasil, há uma preponderância desses movimentos. Hoje temos em torno

de 26 movimentos constituídos, e não sabemos quantos se envolvem, conhecem e

demandam mais conhecimentos sobre essa grande plataforma que chamamos de

Programa Cidades Sustentáveis.

Para vocês entenderem um pouco mais e saberem com quem estão dialogando, há

alguns pressupostos para constituir  essa rede. O primeiro deles, de fato,  abrange

muito do que foi mencionado aqui. Por que estamos querendo tanto nos aprofundar

na democracia? Por que precisamos trabalhar com o Legislativo? Porque precisamos

interagir  com o Executivo? Trata-se de um programa que vem da sociedade e se

organiza em torno de algumas causas. Acreditamos realmente que uma cidade é um

projeto ético - se não é, deveria sê-lo - que se organiza e se apresenta como uma

possibilidade de dignidade para todos. Entendemos que dignidade para todos é uma

questão  que  perpassa  todos  os  direitos  humanos.  E  entendemos  que  direitos

humanos são aqueles direitos ao meio ambiente, que normalmente não aparecem

muito nessas plataformas. Entendemos que os sujeitos desses diretos são atores que

não costumam participar de espaços como esses e que nem podem participar desses
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espaços. Mas eles são impactados pelas decisões desses mesmos espaços, como,

por  exemplo,  as  futuras  gerações,  aqueles  que  ainda  não  nasceram,  mas  que

certamente serão impactados pelas decisões que tomamos hoje. A natureza também,

com certeza, é bastante impactada.

A plataforma defendida por essa rede que se apresenta nos espaços públicos, na

esfera pública tenta considerar a perspectiva da qualidade de vida para todos com

sustentabilidade.

Trouxe este quadro - até já o apresentei em outra ocasião - para reforçar um pouco

esse pressuposto político, esse lugar do qual falamos. Especificarei esse pressuposto

um pouco mais à frente. Essa busca que nos orienta à interlocução com o Estado, ele

representado seja pelo Executivo, seja pelo Legislativo, seja pelo Judiciário, seja pelo

Ministério  Público,  vem  de  uma  compreensão  da  absoluta  necessidade  da

intersetorialidade,  ou  seja,  uma  situação  em  que  os  setores  sociais  estejam

articulados.  Não  sei  se  essa  nomenclatura  ainda  é  válida.  Alguns  acadêmicos

desconfiam dela,  mas é com ela que consigo trabalhar,  pois  não sou acadêmica.

Normalmente, chamamos o Estado de primeiro setor, as empresas de segundo setor

e o conjunto organizado da sociedade de terceiro setor. Então, entendo que, se esses

três setores trabalharem de forma isolada, concorrentemente, sem um projeto, ainda

que de consenso mínimo, teremos uma situação de caos. Se temos uma articulação

mais efetiva entre as organizações da sociedade civil e o empresariado, temos uma

situação  de  deslegitimação do próprio  Estado,  o  que  também  não  concorre  para

avanços muito significativos do ponto de vista da democracia. Se, ao contrário, temos

o Estado muito  vinculado ao empresariado,  o que,  em muitos  países da América

Latina - para não dizer em todos -, é uma situação bastante presente, temos uma

situação de corporativismo, que também, do ponto de vista do interesse público, que

é o que analisamos neste seminário e em vários outros espaços do nosso ativismo

político, não convém a uma democracia republicana. Se Estado e sociedade se unem

contra  as  empresas  privadas,  temos  uma  situação  de  populismo  que  poucos

resultados conseguimos observar, do ponto de vista do avanço e do desenvolvimento

sustentável.

Então, nossa busca e nossa proposta vão no sentido desse quadro central, que é,
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de fato, uma concertação entre os diferentes atores sociais. No nosso entendimento -

e na metodologia que essa rede entendeu ser possível trabalhar para provocar esses

consensos que vão na direção de um projeto -, percebemos que necessitávamos um

pouco  de  objetivar  a  questão.  O  que  estamos  chamando  de  “desenvolvimento

sustentável”?  Essa  expressão,  assim  como  “democracia”,  caiu  um  pouco  na

banalização, e muitas vezes observamos pessoas falando as mesmas coisas com

sentido  absolutamente  diferentes.  Então,  essa  rede,  como  eu  disse,  tem  uma

plataforma baseada em indicadores objetivos de avaliação da qualidade de vida nas

cidades. Ela também avalia e propõe uma estrutura, indicadores e metas para uma

governança  democrática.  Esses  indicadores  normalmente  são  combinados  com

pesquisas  de  percepção  da  população,  para  que  os  dados  estatísticos  sejam

checados  e  cruzados  com  o  maior  número  possível,  como  nos  lembrou  a  Dra.

Eleonora Schettini pela manhã, de pessoas, ideias e interesses. Depois, há uma rede,

uma plataforma  que  busca  favorecer  o  diálogo  entre  os  diferentes  setores  pelos

motivos  que  já  apresentei  aqui.  Com  essa  plataforma,  convocamos  a  cidadania,

montamos  um  trabalho  de  monitoramento  de  políticas  públicas.  Daqui  a  pouco,

explicarei objetivamente como isso é feito no Brasil.

A identificação e divulgação de boas práticas é fundamental. O conceito é ainda

muito novo, ninguém sabe fazer isso realmente. Em nenhum lugar do mundo, nem na

Suíça, vemos todos os princípios aplicados e praticados efetivamente, com toda a

consistência necessária. O que fazemos, portanto, é divulgar experiências de boas

práticas  para  mostrar  que  é  possível  fazer  o  que  está  preconizado,  como  os

indicadores. A base de indicadores foi montada a partir de ampla consulta realizada

durante dois anos com vários observatórios, bancos de dados, centros acadêmicos,

organizações ambientalistas e de defesa dos direitos humanos. Alguns pactos foram

firmados  por  organizações  das  Nações  Unidas,  com  a  participação  de  gestores

públicos.  Isso  é  algo  que  consideramos  bastante  sólido,  ainda  que  em  alguns

aspectos ideais não encontremos boas práticas.

Outra  linha  de  ação  estratégica  dessa  rede  advoga  pelo  direito  ao  acesso  à

informação pública. Essa vertente tem sido cada vez mais importante no continente

latino-americano.  Observamos  avanços  muito  significativos  quanto  à  legislação  e
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alguns  avanços  quanto  à  aplicação.  Ainda  temos  muito  a  caminhar,  mas  essa

bandeira já tem bastante progresso.

Quanto à mobilização cidadã, entendemos que a maioria absoluta das propostas

dessa  plataforma  depende  do  poder  público,  de  políticas  governamentais,  mas

também de mudanças de atitude, como na gestão de resíduos, tema que está na

ordem  do  dia  no  Brasil.  Temos  a  conferência  de  meio  ambiente.  Para  a  sua

efetivação, as  boas medidas precisam de mudança de postura,  reeducação,  nova

lógica de consumo e de aproveitamento de bens, sejam eles naturais,  sejam eles

produzidos.

Imagino que a essa altura vocês já tenham percebido a grandeza dessa rede. Com

essa plataforma, esse desafio, por que ela opta por trabalhar com o Legislativo e o

Executivo? Primeiramente  pelo  pressuposto  político,  pela  compreensão  de  que a

democracia participativa não substitui a democracia representativa. O nosso interesse

é qualificá-la permanentemente -  e sabemos o quanto ela precisa ser qualificada.

Reconhecemos sua legitimidade, sua importância na construção de uma nova ordem

social para as transformações que precisamos imprimir no mundo. A Avina dialoga

com 21 países latino-americanos. Em todos eles percebemos demandas de marcos

regulatórios atualizados à luz do momento presente.

Precisamos  ressignificar  também  os  nossos  marcos  regulatórios.  O  uso  e  a

ocupação  do solo  diante  desse fenômeno  de  urbanização de  que  falei  agora  há

pouco  é  outro.  Não  dá  para  continuarmos  convivendo  com  legislações  sendo

elaboradas a partir de uma discussão com alguns grupos de interesse da cidade, que

não consideram a sustentabilidade ambiental,  que não consideram a cidade como

direito de todos e que realmente precisam comportar essa demanda extraordinária

que  surge  a  partir  dessa  mesma expansão  da  urbanização,  além  da  gestão  de

resíduos,  do  acesso  a  água  e  saneamento,  do  extrativismo.  Enfim,  esses  são

exemplos de matérias que precisam ser revistas do ponto de vista legislativo, e daí a

importância de a sociedade civil que se organiza a partir desses temas acompanhar

esse processo, instruindo e mobilizando outros para essa mesma atualização.

Constatamos uma necessidade de alinhamentos entre o controle social e o controle

externo  da  gestão  pública.  No  Brasil,  diferentemente  de  muitos  outros  países,  o
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Legislativo também tem função fiscalizadora. Nesse sentido, alinha possibilidades a

partir  desses  indicadores  mais  objetivos  e  de  métricas  que  fazemos  no

desenvolvimento  mesmo  da  política,  ou  seja,  testando  o  impacto  de  ações  de

políticas  públicas que são desenvolvidas.  É necessário também aprimorar  tanto o

controle social, como nos alertou a Profa. Leonor aqui hoje, como também o controle

externo exercido pelo Poder Legislativo.

No Brasil temos um motivo especial para insistir com o Legislativo. Digo insistência

porque tem sido realmente isso. É um exercício de persistência, de paciência, de

insistência  bastante  significativo  por  parte  das  organizações  que  se  propõem  a

trabalhar  com  esse  espaço.  Temos  a  obrigatoriedade  do  Poder  Legislativo  de

convocar  audiências  públicas  para  discussão  das  leis  orçamentárias.  Isso  foi

garantido por uma lei federal, que é o Estatuto das Cidades, e reafirmado na Lei de

Responsabilidade Fiscal. Por esse motivo também o Legislativo é superestratégico

para nós.

Como temos  feito  isso?  Que  trabalho  tem  sido  feito  por  boa  parte  dessas  70

iniciativas existentes na América Latina? Diria que a primeira e mais importante delas

- e até gostaria de depois insistir no diálogo com o representante do Parlamento de

Barcelona,  por  me  parecer  ser  uma  ideia  que  agrega  ao  processo  que  estão

instituindo  lá  -  foi  já  conseguirmos  no  Brasil,  em  33  cidades,  e  em  outras  3  na

Argentina, provocar emendas à lei orgânica - em nosso caso, na Carta Orgânica dos

Municípios -,  estabelecendo a obrigatoriedade de cada novo gestor apresentar no

prazo de 90 dias um plano de metas que: primeiro, seja compatível com o programa

que ele apresentou concorrendo à campanha eleitoral e, segundo, que seja debatido

com a sociedade antes do PPAG. Aqui no Brasil  isso é feito a cada quatro anos.

Portanto, o plano de metas instrumentalizaria,  instruiria o plano plurianual de uma

forma participativa.

Ontem, no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça, foi avaliada

- ainda não sei o resultado - uma proposta de emenda à Constituição que tenta trazer

essa inovação para todos os níveis da administração pública no Brasil. Ou seja, se

tivermos êxito nessa mobilização, e acreditamos que teremos, especialmente depois

das  jornadas  de junho -  hoje  aprendi  que  têm esse nome -,  teremos já  para  as



792
____________________________________________________________________________

eleições do ano que vem essa obrigatoriedade também para governadores de estado

e para a presidente da República de apresentarem esse plano de metas passível de

monitoramento pelos Legislativos e pela sociedade civil, compatível, portanto, com o

que foi prometido em campanha. Aos poucos vamos buscando também incidir numa

construção mais ética dos processos eleitorais.

Na verdade, 660 candidatos firmaram esse compromisso com o Programa Cidades

Sustentáveis,  com  essa  plataforma.  Destes,  240  se  elegeram.  Essas  pessoas

governam mais de 60% da população brasileira. Com isso, eles assumem conosco o

compromisso de orientar sua gestão por 100 indicadores e metas que são propostas

nessa plataforma. Os vereadores têm um papel importante, que é tanto de deliberar

sobre  esse  plano,  ou  seja,  autorizar  esse  plano,  quanto  de  fiscalizar  a  sua

implementação, fazer o controle.

Também temos atuado no âmbito do Legislativo na elaboração dos planos diretores.

Em outros países há uma legislação semelhante, que é a organização da cidade a

partir de um marco regulatório, especialmente no uso e na ocupação do solo, e há

outros temas também. Esse processo, até então feito de forma bastante reservada

pelas casas legislativas, vem ganhando cada vez mais a assistência, a participação e,

em alguns casos, a proposição da sociedade organizada.

Temos  também  um  trabalho  em  muitas  cidades  de  controle  e  divulgação  da

produção legislativa. Ou seja, além de acompanhar os gastos do Poder Legislativo, a

presença,  a  assiduidade  dos  legisladores  nas  sessões  legislativas,  o  que  é

indubitavelmente muito importante, queremos também aferir a qualidade da produção

legislativa.  Infelizmente  os  balanços  que  temos  não  são  os  melhores,  mas

acreditamos que esse controle e essa participação aumentados também trarão maior

qualidade para essa produção.

Há  também  a  participação  no  ciclo  orçamentário,  na  elaboração  dos  planos

plurianuais dos municípios, na discussão das leis de diretrizes orçamentárias e das

leis orçamentárias anuais, além do acompanhamento da execução orçamentária dos

municípios.

E os desafios - hoje o deputado André Quintão convidou-nos para falar bastante

sobre isso. Deputado, do ponto de vista da sociedade civil, vou falar do que achamos
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que precisa melhorar e que dificuldades maiores apresenta para uma interlocução

mais qualitativa com este Poder nas cidades onde estamos trabalhando.

Primeiro, quero fazer referência ao que também já foi exaustivamente falado aqui: a

crise desse modelo de representatividade. Esse modelo de república representativa

foi cunhado no século XVIII, implementado mais ou menos nessa época quase que

no planeta inteiro, mas não foi revisto. O mundo em ebulição, muitos processos novos

acontecendo, entre eles a internet, e o modelo representativo continua praticamente o

mesmo. Realmente, nos parâmetros que temos, essa experiência é inovadora, mas já

está  defasada,  se  formos  considerar  as  necessidades  e  as  possibilidades  que

existem hoje. Podemos usar as novas tecnologias para que essa representatividade

se dê com mais consciência do interesse público, com mais construção de consensos

e com mais responsabilidade, do ponto de vista da sustentabilidade.

Outro desafio que foi mencionado pelo nosso colega suíço é a longevidade dos

processos. Compreendemos que os processos legislativos, em boa medida, precisam

ser  assim.  Como  aprendi  nesta  Casa,  e  especialmente  com  o  deputado  André

Quintão,  tempo  é  insumo para  a  democracia.  É  preciso  tempo  para  madurar  os

processos,  fazer  uma maior  e  mais  expressiva  discussão com a  sociedade,  com

processos muito longos e muitas vezes pouco demarcados por certa transparência ou

por certa lógica que nos organiza no sentido de sabermos que, se na semana que

vem, haverá reunião da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa, precisamos

nos  organizar  antecipadamente.  Mas,  se  as  reuniões  não  acontecem  ou  são

antecipadas,  entram  outras  atividades  na  pauta,  e  perdemos  muito  tempo.  Nós,

cidadãos que temos outras atividades, que fazemos isso na conta do nosso ativismo

político, muitas vezes não encontramos correspondência de dinâmica e fluxo com

esses processos, que poderiam ser perfeitamente facilitados - insisto -, usando-se

novas tecnologias e com a garantia da participação.

Vendo também o outro lado, o nosso, reconhecemos que a sociedade civil não é

um  bloco  homogêneo,  que  há  uma  diversidade  enorme  de  interesses.  No

contraponto,  hoje  há  uma fragilidade  muito  grande de informações objetivas  para

orientar decisões, tanto para nossa participação quanto - podemos afirmar - por parte

dos tomadores de decisão. As decisões sobre políticas públicas, de interesse público
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no Brasil, são feitas ainda de forma muito inconsistente, e eu diria até irresponsável,

do ponto de vista do uso estratégico da informação que hoje está disponível, mas de

que ainda fazemos pouca utilização para a instrução do processo deliberativo.

Por fim, como grande desafio, especialmente do nosso lado, falo da agenda cidadã

que é ampla, diversa, heterogênea, permeada de contradições. É muito importante

que ela seja assim, caracterizando o processo genuinamente democrático. De outro

lado está  a  agenda  oculta,  da  qual  falava  um  pouco  antes  quando mostrava  as

bolinhas. Ou seja, há um atravessamento muito forte, em diferentes níveis, com os

quais dialogamos, de agendas que não estão claramente colocadas e que não estão

pautadas do ponto de vista do conhecimento público. Esse é o grande desafio.

Para  concluir,  quebro  novamente  o  protocolo,  pois  o  que  vou  falar  não  tem

diretamente a ver com a experiência que fui convidada para apresentar aqui, mas não

poderia perder este espaço, pois estamos aproveitando todos. Trago um trecho de

um  manifesto  que  lançamos,  na  semana  passada,  e  amanhã  haverá  outro  ato

importante em Brasília, da sociedade civil organizada, junto ao Congresso Nacional,

para a reforma do sistema político brasileiro. Ficamos muito preocupados com esse

sequestro da pauta da sociedade. Ela absolutamente não começa em junho.

Só em uma das propostas que conheço, da qual participo, que é plataforma dos

movimentos sociais pela reforma do sistema político, há cinco anos de discussão.

Então, esse debate não é novo, mas se reforça e ganha consistência a partir das

jornadas de junho, que foram absolutamente sequestradas pelo Congresso, primeiro

na  negativa  de  se  promover  um  referendo  para  se  fazer  imediatamente  esse

processo  acontecer  no  Brasil;  depois,  pela  apresentação  de  um  projeto  que

consideramos absolutamente insuficiente, equivocado de reforma política. Há agora

outro numa comissão que se constituiu.

Então, a sociedade civil não quer, não vai, não pode ficar lá nesse momento. Temos

um pauta composta de vários pontos.  Precisamos muito aprender com os nossos

convidados internacionais aqui para nos orientar e ganhar insumos, porque muitas

das coisas que vocês disseram que já são práticas, especialmente na Suíça, estão

propostas aqui. Entre elas, cito a maior utilização de processos de democracia direta,

de  instrumentos  de  consulta  à  população,  definição  de  temas  sobre  os  quais  o
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Executivo  não teria  prerrogativa  exclusiva.  Precisamos  falar  sobre  isso  no  Brasil,

imprimir isso ao nosso marco regulatório. A sociedade brasileira hoje é muito mais

madura do ponto de vista democrático,  da compreensão da importância das suas

institucionalidades  democráticas  e  está  madura  e  está  convencida  de  que  deve

participar desse processo e fazê-lo de uma forma mais ampliada. Esse é um grande

desafio, que já deve valer para as eleições de 2014.

Além  desses  pontos,  que  são  importantíssimos,  trazemos  a  questão  do  fim  de

financiamento privado de campanha, que é a bandeira principal; a necessidade de

fixação de cotas para mulheres, negros, homossexuais, enfim, para as minorias deste

país, que precisam se fazer representar nesses espaços de governança pública.

Deixo vocês com essa provocação. Listo aqui alguns  sites de referência. Tomara

que  continuemos  por  muito  tempo  com  este  debate,  pois  está  bastante  bom.

Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Muito obrigado, Gláucia, por sua exposição.

Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada

a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que entreguem antes sua

contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá de até 2 minutos para

fazer  a  sua  intervenção.  Lembramos  que  a  leitura  e  apresentação  oral  de

questionamentos aos expositores serão feitas de acordo com o volume de inscrições

recebidas.

Debates

O presidente - Teremos, agora, a parte dos debates. Temos aqui uma solicitação da

vereadora  Nilma,  do  Município  de  Ouro  Branco,  em  Minas  Gerais.  Ela  quer  que

enviemos, por e-mail, modelo da lei que instituiu o Parlamento Jovem.

Aproveito para esclarecer que o projeto Parlamento Jovem não foi criado por lei. É

uma  iniciativa  da  Assembleia,  originária  da  CPP.  Hoje  é  coordenada

institucionalmente pela Escola do Legislativo, em parceria com a PUCMinas, e, de

alguns anos para cá, vem sendo descentralizada para o interior do Estado, com a
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participação de algumas câmaras municipais.

Amanhã, na parte da tarde, conseguiremos aqui algumas edições da pesquisa que

a PUC fez e editou. Então, faço questão de entregar à Nilma - se ela não estiver aqui,

encaminharemos a ela - o livro, uma publicação que retrata essa experiência. Solicito

à Escola do Legislativo que encaminhe para a Nilma as referências, a metodologia.

Temos já,  inclusive,  na própria cartilha da CPP alguma coisa referente ao projeto

Parlamento Jovem; mas não é uma lei, um dispositivo do Regimento da Assembleia.

Há uma pergunta da Luciana, que é da consultoria da Casa, para o Ricard Gomà e

o Luzius Mader.

“Quando  tratamos  do  tema  da  participação  popular,  estamos  endereçando  o

problema da política, mesmo sob a forma de democracia representativa” - ela coloca

como se fosse um problema top-down. “Como garantir que mecanismos como a ILP,

mencionada pelo Ricard, não reproduzam o caráter  top-down, isto é, não sejam um

canal de vocalização de minorias organizadas com alto acesso a recursos políticos

em  detrimento  das preferências  da  maioria?”.  Ficou claro  para  todos  nós que as

minorias  organizadas  têm  um  poder  de  influência  maior  que  a  preferência  das

maiorias.  Vem  de  baixo  para  cima,  ou  seja,  uma minoria  se  sobrepondo  a  uma

maioria desorganizada.

Há outra pergunta, da Daniela, da Assembleia,  ao Ricard Gomà: “Quais  são as

maneiras  viáveis,  dentro  do  contexto  atual,  de  absorver,  de  institucionalizar  as

manifestações  populares,  ou  seja,  trazer  para  os  espaços  das  instituições  as

demandas apresentadas nas ruas?” O movimento mencionado ocorreu na Espanha,

no Brasil e em várias partes do mundo.

O Pe. Paulo, que é vereador em Governador Valadares, fez uma pergunta nesse

sentido,  aplicada  à  nossa  realidade,  talvez  por  isso  dirigida  a  mim:  “Como  a

Assembleia projetará a integração e a adesão desses movimentos de rua - no caso

específico de Belo Horizonte, eles estão organizados por uma assembleia popular

horizontal -, particularmente da juventude, nos trabalhos institucionais da Comissão

de Participação Popular?”.

Há  também  uma  pergunta  mais  específica  sobre  a  participação  popular  e  as

expectativas  à  luz  dessas  exposições na Comissão de  Participação Popular.  Vou
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respondê-la quando for fazer o encerramento dos trabalhos.

Há aqui  duas questões, sendo uma para o Prof.  Luzius,  relacionada à consulta

pública  e  aos  processos  deliberativos  frequentes  na  Suíça.  No  caso  daqueles  -

imagino que seja boa parte deles -, nas redes sociais, como se dão, devido a tanta

regularidade,  os  processos  informativos  e  interativos  do  ponto  de  vista  da

argumentação? Há um debate sobre a participação presencial e a não presencial.

A Gláucia  também  aborda  essa  questão  e  fica  para  ela  essa  discussão.  Esse

modelo clássico de funcionamento do parlare, do Parlamento, do falar, das audiências

públicas  de  comissões  e  dos  debates  públicos  é  uma  forma  que  permite  uma

interação  presencial.  Num  país  como o  Brasil,  onde,  apesar  dos  avanços  -  e  a

Gláucia sabe disso -, a parcela mais pobre da população ainda não está conectada,

talvez  a  modernização  da  participação  eletrônica  seja  motivo  de  exclusão  da

participação popular.  Enquanto  essa população não é  incluída,  como poderíamos

pensar? E há também a questão da argumentação.

Principalmente à luz da experiência suíça, um dos argumentos usados para não

acatarmos a participação por meio de um plebiscito, por exemplo, foi a complexidade

dos  temas.  De  fato,  os  temas  relativos  à  reforma  política  são  complexos:

financiamento público e privado,  voto em lista, lista flexível,  etc.  Muita gente nem

sequer sabe como é o voto proporcional e como seria o voto em lista. Este é, então,

um  desafio:  como modernizar  os  nossos  mecanismos  de  participação,  ampliados

pelas redes sociais, mas garantindo o caráter informativo e argumentativo na tomada

de decisões?

A última questão será  feita  oralmente  pelo  conselheiro  municipal  da assistência

social de Montes Claros, Adiel Elias de Souza, que se inscreveu. Depois de sua fala,

seguindo a disciplina mencionada pelo Luzius, passaremos às considerações finais

da Mesa, para ficarmos no tempo previsto para o encerramento da parte da tarde.

Com a palavra, o Adiel.

O Sr. Adiel Elias de Souza - Como presidente do conselho, cumprimento, em nome

do Município de Montes Claros, os membros da Mesa. Minha pergunta é dirigida à

professora que falou sobre o Parlamento Jovem. Por suas afirmações, entendemos

que os estudantes do ensino médio são mais  participativos  do que os do ensino
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superior,  de  nível  universitário,  mas  a  senhora  não nos apresentou o  número  de

participantes. De qualquer forma, fica a indagação se a falta de interesse por parte

desses jovens em aderir ao Parlamento Jovem não se deveria à crise de corrupção

que vem se alastrando em nosso país concomitantemente com a falta de punição dos

responsáveis por tais atos. Essa pergunta fica em aberto, pois queremos entender

melhor a razão de os universitários estarem menos interessados do que os jovens do

ensino médio. Obrigado.

O presidente - Obrigado, Adiel. Vamos passar a palavra aos convidados, para que

respondam às perguntas que lhe foram dirigidas e façam suas considerações finais.

Antes, ainda há uma pergunta da Gláucia, dirigida ao Prof. Ricard: “Qual o tempo de

tramitação  dos  projetos  de  iniciativa  popular,  as  ILPs,  -  e  a  forma  de  coleta  de

assinaturas? É  permitida  a  assinatura  eletrônica  digital?”.  Com a  palavra,  o  Prof.

Ricard Gomà.

O Sr.  Ricard  Gomà -  Destinaram-me três  indagações.  A primeira  é  se  as  ILPs

distribuem de forma mais democrática a capacidade de participação ou se poderiam

ser  capturadas por  interesses sociais  organizados.  A pergunta  é muito  importante

porque levanta uma das questões fundamentais da participação cidadã. Sabemos

que em todos os lugares se produz uma correlação entre desigualdades sociais e

desigualdades participativas, ou seja, as pessoas mais vulneráveis são também as

que têm menor capacidade de inclusão nas redes participativas e de utilização dos

instrumentos e espaços de participação. Portanto, o desenho dos novos instrumentos

de  participação  devem  considerar  essa  realidade  e  se  colocarem  a  serviço  da

redistribuição democrática das oportunidades de participação.

Até que ponto a ILP considerou essas coisas? Bom, com todos os limites que tenho

com a experiência da ILP, eu acredito que sim, que isso foi considerado. Por quê?

Porque  é  verdade  que  a  iniciativa  é  tomada  por  determinado  grupo  ou  uma

determinada comissão promotora. Mas também é verdade que a legitimação da ILP

será diretamente proporcional ao número de apoios que possa ser conseguido do

ponto de vista quantitativo,  portanto,  indo muito além das esferas organizadas da

sociedade civil. Portanto, a ILP é o mecanismo que ajuda, ainda que não de forma

determinante, a ampliar a oportunidade de participação daqueles cidadãos e cidadãs
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que não fazem parte dos núcleos organizados preestabelecidos.

Em  segundo  lugar,  a  pergunta  sobre  como  devemos  incorporar  a  política

participativa democrática nas demandas sociais da rua ou das manifestações. Faço

aqui duas reflexões com relação à nossa própria experiência do movimento, do 15M.

A primeira, que o movimento surge sem nenhum tipo de organização. Ele surge, ele

eclode como uma ocupação das  praças e  das  ruas,  de  forma fundamentalmente

espontânea.  Com  o  tempo,  vão  sendo  produzidos  também,  nesse  movimento,

determinadas  apostas  por  organização,  sob  novas  fórmulas:  assembleias  sociais,

assembleias de bairro, caminhadas cidadãs. Portanto, um novo repertório de fórmulas

organizativas,  que  começam  a  expressar  demandas  de  caráter  programático  de

conteúdo,  de  fundo.  A  partir  disso,  temos  a  necessidade  de  utilização  dos

instrumentos participativos que a legislação coloca à disposição.

Em Barcelona, está ocorrendo, neste momento, o recolhimento de assinaturas a

favor de uma iniciativa cidadã, portanto, de uma ILP, através de uma plataforma que

apareceu  nos  movimentos.  Mas  existe  uma  consideração:  que  essas  fórmulas

organizadas geraram, também, formas de participação que não têm muito a ver ou

que  não  estão  diretamente  vinculadas  aos  instrumentos  de  participação  que  a

normativa utiliza. Por exemplo, as novas cooperativas de consumo ecológico.

Uma cooperativa de consumo ecológico é uma determinada assembleia de bairro

que  se  coloca  de  acordo  para  consumir  todos  os  seus  produtos  alimentares  à

margem - e de maneira alternativa - dos canais tradicionais de distribuição mercantil

de  alimentação,  através  de  novos  circuitos  alternativos,  que  vão  diretamente  da

produção  ecológica  até  o  bairro  e  para  distribuição  entre  os  vizinhos,  dessa

alimentação, sem passar pelos canais comerciais tradicionais. Aliás, através do que

se denomina experiências de moeda social, ou seja, de moeda alternativa, a moeda

de  curso  legal.  Nessas  alternativas  de  consumo  ecológico  e  também  nos

estabelecimentos comerciais que acontecem nos bairros não necessariamente tem

de se pagar em euro, mas pode-se, sim, pagar em uma moeda social. Ou seja, o

Ecosol, uma moeda que serve para trocar produtos de consumo através de circuitos

alternativos, com a qual não se pode especular, mas sim que funcione estritamente

como mecanismo de troca.
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Finalmente,  a  pergunta  sobre  os  prazos  da ILP.  Serão  dois  tipos  de  prazos:  o

primeiro,  um  prazo  de  180  dias,  portanto  6  meses  de  recolhimento  de  apoio  ao

cidadão;  o  segundo prazo vai  até  um ano,  até  a  decisão final  do  parlamento  da

assembleia municipal.  Portanto, temos um ano e meio como prazo máximo, ainda

que os períodos tenham sido reduzidos a partir da comissão promotora até a decisão

final.

Por enquanto a assinatura eletrônica não está estabelecida, mas a assinatura tem

de ser tradicional e autenticada por um procedimento de cartório. Isso é feito pela

função promotora, e podem-se constituir por meio das assinaturas da ILP.

O presidente - Obrigado, Prof. Ricard Gomà. Passo a palavra ao Sr. Luzius Mader,

para suas considerações.

O Sr. Luzius Mader - Muito obrigado pela pergunta. É claro que às vezes posso não

ficar muito à vontade aqui falando, por exemplo, em pobreza na Suíça. Sinto-me até

constrangido porque meu país  tem a reputação de ser um país  rico,  mas muitas

vezes  esquecemos  que  um  país  dito  rico  tem  gente  pobre,  sim,  e  muitos.  É  o

problema de pobreza, de falta de recursos e de coisas até básicas. Por exemplo,

acesso a computadores, comunicação com as autoridades, consultas à internet, que

pensam não ser problema na Suíça, mas é um problema lá, sim. Pode não ser um

problema como em países bem mais pobres, mas é um problema no mundo inteiro.

Pode  ser  um  problema  na  Escandinávia,  nos  Estados  Unidos  enviar  e-mails,

mensagens de texto. Hoje há tablet,  iPod, essas maravilhas de computadores. Esse

processo é muito acelerado. Sob esse aspecto, a comunicação é mais limitada em

certas partes do mundo. Mas há um pedido embutido, indireto, de que essa distância

do  chamado  conhecimento  virtual,  essa  diferença,  esse  hiato  aumentará  se  não

diminuir a distância entre ricos e pobres. Então, o acesso à comunicação eletrônica

tem de ser um direito inalienável de todos. Não significa que todo o mundo tenha

condições de comprar o computador mais moderno, mas alguma coisa tem de ser

feita.

Nesse  contexto,  indiretamente  quero  falar  de  outra  coisa:  a  Suíça  tem  uma

estrutura federalizada de três níveis. O mais baixo é o município, que são entidades,

algumas compostas por menos de mil habitantes. Na Suíça um grande município tem
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9 mil, 10 mil habitantes, porque o país é pequeno e só tem 8 milhões de habitantes. O

que isso tem a ver com comunicação? Facilita. Em um país pequeno todo o mundo

conhece todo o mundo. É muito diferente se o seu país tem 300 milhões, 800 milhões

ou 1 bilhão, como a China. Nesse aspecto a coisa é bem mais fácil na Suíça. Não só

na Suíça, como em todo país de território pequeno, o processo de comunicação é

muitíssimo mais fácil.

Alguém falou sobre abordagem diferente, de baixo para cima, ou imposto de cima

para  baixo,  goela  abaixo.  Insistirei  em  dizer  que  essas  duas  abordagens  ditas

alternativas antagônicas na verdade se devem complementar:  o  goela abaixo e o

democrático, de baixo para cima. Muitas vezes pensamos de forma simplista que o

rico não quer aceitar algo porque é coisa de comunista imposta a ferro e fogo, numa

revolução de baixo para cima; outros pensam ao contrário, que isso é o capitalista

selvagem querendo ser eleito e impor mais ainda de cima para baixo. Isso não leva a

nada, é um raciocínio obsoleto. Vejam os Estados Unidos, que estão indo além da

superação. A maioria dos americanos nem discute, nem fala assim. Hoje eles estão

na abordagem verde, não estão “nem aí” se é goela abaixo ou de baixo para cima. É

a chamada green approach, abordagem verde, do americano e do canadense. O que

é isso? É meio ambiente, ecologia, é o verde simbolizando tudo isso. Alemanha tem o

seu partido verde. Quando se fala em instrumento democrático, às vezes temos de

avançar em nossa discussão para não deixar que ele se torne obsoleto. Hoje, no

mundo, as coisas são muito modernas, mas, depois de amanhã ou no mês que vem,

poderão virar itens de museu, obsoletos. Então temos de ficar muito espertos, até

pela  mudança  da  informática,  do  mundo  digital,  que  afeta  coisas  muito  práticas.

Como terei a minha vez e a minha voz será ouvida? Com quais instrumentos sociais?

Até o Orkut e o Facebook podem se tornar obsoletos amanhã. Essa mudança muito

rápida é uma vantagem para o rico e uma desvantagem para o pobre. Tem de haver

cuidado com isso. Há ONGs que já se preocupam especificamente com isso, ou seja,

com o processo de construção de direitos humanos, como cotas para minoria, para

negros. Esses instrumentos maravilhosos de comunicação social podem ser afetados

se vierem a beneficiar mais os ricos do que os pobres. Aí o governo também tem de

ficar de olho nisso. Esse tipo de coisa provoca reação emocional, muito mais com o
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coração do que com a razão, e vira briga nas ruas, protestos, o povo grita, e a polícia

de repente mete o cacete em cima, desculpem-me o modo de falar. Vejam o que está

acontecendo em certa região do mundo, que não preciso falar como está. Tal país

árabe não tem alternativa hoje: ou é o radical de um extremo ou de outro, não há

meio-termo. É um país milenar.

Temos de pensar sobre essas coisas. A nossa sociedade está convergindo, rico e

pobre, pessoas de outra religião, outra etnia ou de outra ideia, ou estamos andando

para trás e voltando à selvageria da Idade da Pedra? Alguém pode dizer que não vai

acontecer isso, mas já está acontecendo do outro lado do mundo. Essas coisas são

muito relevantes. Temos de pensar preventivamente em como ter esses canais em

nossos  governos  federal,  estadual  e  municipal,  em  uma região  como  a  América

Latina, que felizmente nunca teve problemas terríveis,  se comparados com outras

áreas do mundo. O imigrante é muito mais aceito nas Américas Latina e do Norte.

Então, que ela nunca chegue a essa terrível situação de guerra interna, guerra civil

entre cidadãos do mesmo país.  Há alternativas para impedir  isso? Sim. Mas são

alternativas  preventivas,  de  educação,  com  mecanismos  de  participação  popular,

democracia  direta,  enfim,  tudo  de  que falamos  aqui,  antes  que  esses  problemas

comecem a acontecer. Vão dizer que esse tipo de coisa não vai acontecer nunca na

América  Latina.  Isso  pode  acontecer  em  qualquer  lugar  do  mundo porque  o  ser

humano  é  ser  humano,  homem  e  mulher  são  a  mesma coisa  no  mundo  inteiro.

Primeiro,  não  deixem  aqui  andar  para  trás,  porque  vocês  têm  uma  posição  de

privilégio que outras regiões violentas do mundo não têm, em que vizinho briga com

vizinho porque, na mesma cidade, um fala uma língua e outro fala outra, um é de uma

religião, e outro é de outra.

Então, que isso não aconteça aqui, na América do Sul, e que todos trabalhem para

melhorá-la  usando  esses  problemas  nos  mecanismos  de  participação  e  de

democracia direta. Vejam como causar interesse a mais e mais pessoas. Realmente

os mais excluídos, pobres e marginalizados são a margem desse processo, por isso

são chamados de marginalizados. O rico faz tudo que quiser; quando não faz, isso é

porque não quer fazer ou quer gastar seu dinheiro ficando mais rico. No entanto as

classes média e pobre não têm essa opção. Compete aos líderes de sociedade...
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Quando  me  refiro  a  líder  é  principalmente  a  políticos  darem  mais  vez  e  voz  à

população. Muito obrigado.

O presidente -  Obrigado,  Luzius Mader. Agora vamos passar a palavra à Profa.

Regina, para suas considerações finais.

A Sra. Regina de Paula Medeiros - Em relação aos números, de fato, de 2004 a

2010, tempo em que trabalhamos com a versão no formato municipal, 120 alunos de

escolas de ensino médio participaram a cada ano. Nesse total, já são mais de mil

alunos participando.  A partir  do momento em que foi  estadualizado,  esse número

aumenta.  Por  fim,  no  seminário  legislativo  ou  no  momento  em  que  acontece  o

Parlamento Jovem exatamente neste local,  também são 120 alunos, por conta da

ocupação  deste  espaço,  porque  a  plenária  final  é  aqui,  onde  estamos,  cuja

capacidade é de 120 alunos. Fizemos a pesquisa por amostragem e tivemos vários

problemas,  porque  alguns  alunos  que  participaram  saíram  da  escola,  já  eram

profissionais e estavam morando em outros lugares. Então, fizemos a amostragem

desse número de participante a cada ano.

Em relação à participação, entendemos que os alunos, os jovens, de fato, têm o

desejo de participar. O diferencial é que muitos projetos são pensados pelos adultos,

então eles não os incorporam ou não os percebem como projetos da juventude. É um

projeto em que não está compromissado, pois é uma proposta de um adulto, com

intencionalidades variadas. O Parlamento Jovem, ainda que tenha sido pensado por

instituições e por pessoas adultas, tem esse caráter participativo, porque seu eixo é

participação, cidadania e democracia. Esse é o eixo central do Parlamento Jovem,

que orienta todas as atividades do projeto.

Em relação aos resultados, percebemos evidentemente que o jovem tem formas

diferenciadas de participação. Se é um mundo contemporâneo, em que a tecnologia

está em primeiro lugar, onde os alunos, os jovens, de forma geral, estabelecem uma

relação muito mais por Facebook, Orkut, etc., que no cotidiano, isso não interfere em

nada. Agora mesmo terminamos outra pesquisa com a juventude e constatamos isso

outra vez. Uma coisa é o amigo virtual, que só quer curtir, coisa e tal, que faz uma

conexão, estabelece uma rede onde passa informações, mas não estabelece um laço

de informalidade com esses colegas. Esse laço informal, de fato, é formado no local
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de  moradia,  onde  está  a  escola  que  frequenta  a  cada  dia,  onde  encontra  seus

amigos, onde seus pais encontram as pessoas, onde joga bola e anda de bicicleta.

Esse é o laço importantíssimo na vida de um jovem.

Então, há um diferencial no que se refere ao aluno de ensino médio. A princípio

parece que ele incorpora mais o projeto, que tem uma modificação, mas são formas

diferentes de se apropriar do projeto e aprender politicamente a participação por meio

desses mecanismos. É normal que um adolescente pense, desde o momento em que

vive,  um  momento  de  construção  de  uma  identidade.  Então,  o  que  importa  é  o

contato com os outros colegas, o agrupamento, a referência. Ele não está pensando

em  projetos  individuais,  está  em processo de formação da identidade,  em  que o

agrupamento, a visibilidade e o pertencimento são fundamentais. Portanto, podemos

entender que o projeto Parlamento Jovem provoca um efeito nesse sentido para o

aluno de ensino médio.

Já o aluno universitário, que escolheu um curso, tem uma perspectiva de futuro e

pensa em trabalhar, está mais adulto, tem preocupação com a formação individual e

suas escolhas profissionais. É natural. Isso não quer dizer que não aprendeu nada

politicamente. Pelo contrário, o projeto proporciona, nesse contato com o aluno de

ensino  médio,  o  aprendizado  desse  lugar  institucional,  falar  desde  algum  lugar

diferenciado  para  fazer  as  escolhas.  Quando  ele  busca  essas  alternativas

profissionais ou uma instituição política ou outra em que vá trabalhar com políticas

públicas,  ou  mesmo  o  exercício  da  política  -  temos  alunos  que  participaram  do

Parlamento Jovem e hoje são vereadores -, essa escolha não quer dizer que ele não

esteja pensando no grupo ou no coletivo. Ele está pensando no grupo e no coletivo

desde um outro lugar onde pode pensar  assim. Um político, um deputado ou um

vereador podem pensar no coletivo desde esse lugar, da proposta política. De forma

nenhuma,  imediatamente,  está  pensando  nessa  questão  mais  individual  e

profissional.  Mas  isso  tem  a  ver  com  a  sua  formação  e  o  período  em  que  está

vivendo,  a  maturidade,  as  escolhas  e  as  convivências.  Ele  já  está  pensando em

casamento,  profissão,  trabalho,  suas  preocupações são outras.  Mas,  de  qualquer

forma, ele aprende no Parlamento Jovem essa participação política.

O presidente - Obrigado. Com a palavra, para suas considerações finais, a Sra.
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Gláucia Barros.

A Sra. Gláucia Barros - Deputado André Quintão, obviamente que precisamos de

um processo de transição. Desculpem-me se minha proposta pareceu abrupta, como

se  fôssemos  substituir  todos  os  processos  de  participação  pelo  modo  virtual.

Evidentemente isso não seria razoável, especialmente os níveis que V. Exa. levantou,

a respeito da inclusão digital  neste país, e penso que esse problema precisa ser

resolvido  como  uma  condição  de  progresso.  O  que  defendo,  não  só  para  as

instituições públicas, mas também para as organizações e movimentos da sociedade,

é que tenhamos processos mais dinâmicos, ou seja, que combinem diferentes formas

com escutas ativas a respeito do que está acontecendo. Na semana passada nos

reunimos com o pessoal do movimento Passe Livre, em São Paulo, e anteontem com

o pessoal da Assembleia Popular Horizontal.

Os jovens estão concordando com os resultados dessa pesquisa, com ojeriza de se

vincular  a  partidos  políticos  ou  a  qualquer  tipo  de  organização  mais  densa.  Eles

querem se manifestar, eles têm o que dizer. As pautas não são inconsistentes, eles

têm o que dizer, eles sabem do que estão falando, mas não querem fazer isso em

espaços constituídos. Não querem vínculo. A discussão que estamos fazendo com

eles é da perenidade possível dos processos. O movimento Passe Livre terá fôlego

para promover mobilizações por quanto tempo? A luta hoje é pela tarifa zero. Certo,

mas há um processo a ser observado. Como combinamos estratégias, do ponto de

vista da sociedade civil,  de incidência política que possam influenciar e informar e,

principalmente, convocar outros coletivos que ainda não se manifestaram? É preciso

haver esse espaço e essa escuta ativa.

O senhor me perguntou sobre modelos. Aprendi na minha formação de educadora

que, às vezes, para dizer o que se quer é preciso dizer o que não se quer, os “ não

objetivos”,  o  que está  errado.  Belo  Horizonte  é  uma das  cidades  em  que temos

movimento. Deixei o site de referência do Nossa BH. O movimento desde 2008 luta

aqui pela instituição da mudança na lei  orgânica para que haja obrigatoriedade do

plano de metas. Ficamos por três anos discutindo isso com o Legislativo e com a

Prefeitura.  Conseguimos,  finalmente,  no  início  do  ano  passado,  promulgar  essa

mudança  na  lei  orgânica,  já  valendo  para  as  eleições  que  aconteceram  no  ano
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passado.

O prefeito de Belo Horizonte tinha até 30 de abril. Belo Horizonte foi a única cidade,

dessas  36  que  têm  planos  de  metas,  que  pediu  120,  e  não  90  dias.  Isso  já

compromete um pouco a ideia inovadora do plano de metas, cujo cerne de discussão

com a sociedade, numa vinculação com o programa de campanha, é de informar o

PPAG. Tudo bem, essa foi a possibilidade. Na hora em que a PEC for aprovada, Belo

Horizonte terá de se adequar a ela. O prefeito apresentou o plano de metas numa

reunião  fechada,  com  poucos  vereadores.  Não  estavam  presentes  todos  os

vereadores, contrariando o que a própria lei orgânica dispõe, que é a convocação de

audiências públicas para discutir e fazer as complementações.

Para  os  senhores  terem  uma  ideia,  em  São  Paulo  foram  feitas  35  audiências

públicas e coletadas 15 mil propostas. Dessas, 1.500 foram efetivamente acolhidas

no plano de metas. Em São Paulo, que é uma cidade muito mais complexa, com

muito  mais  dificuldades  que  Belo  Horizonte,  isso  foi  possível.  O  gestor  de  lá

compreendeu qual era a ideia, entendeu que isso poderia concorrer para a melhoria

de sua gestão.

Ontem fizemos uma audiência pública. Conseguimos garantir que a câmara abrisse

uma audiência pública, através da Comissão de Orçamento e Finança da Câmara

Municipal de Belo Horizonte, para fazer conhecer finalmente o plano de metas da

prefeitura. Foi uma apresentação técnica e árida. O movimento Nossa BH fez uma

análise  do  que o  programa de metas continha.  Primeiro das metas  apresentadas

como  promessa  de  campanha;  segundo,  dos  compromissos  assumidos  com  o

programa  Cidades  Sustentáveis.  Belo  Horizonte  é  uma  das  cidades  que  se

comprometeu com o programa. Por fim, notamos um cruzamento com a execução

orçamentária,  ou  seja,  na  última  gestão,  do  mesmo prefeito,  notamos  o  que  foi

possível  implementar  do  que  estava  previsto  no  plano  de  metas.  Vimos  que  há

realmente uma defasagem grande entre o que se apresentou em campanha e o que

se apresentou como compromissos diante do programa Cidades Sustentáveis.

Isso não é problema. Todos nós estamos aprendendo. Há aí um espaço. Vamos ver

como  resolveremos  isso,  como  nos  aproximaremos  desse  ideal.  Mas,  não  há

possibilidade  de  diálogo  com  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  tão  pouco  com  a
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Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que não entendeu definitivamente o valor,

especialmente,  político  desse instrumento  e objeto  de  reivindicação da sociedade

civil.  Esse é o modelo que está impermeável  às  novas formas de construção da

democracia representativa. É com ela que estamos dialogando. Estamos dialogando

com os nossos representantes. Não estamos passando por cima deles, percebem?

Isso é o que não pode acontecer. Devemos experimentar modelos e transitar onde

houver possibilidades, Prof. Ricardo.

No escopo desse projeto de reforma do sistema político, trazemos novamente a

ideia de certificação da assinatura digital, de forma que possamos - evidentemente,

não  exclusivamente  -  combinar  e  facilitar  a  possibilidade  de  mais  pessoas  se

apropriarem desses instrumentos e apresentarem suas reivindicações.

Isso hoje, do ponto de vista tecnológico, é absolutamente possível. Até mesmo na

Espanha temos um precedente de uma deputada - não sei se o cargo é exatamente

esse - que estava de licença-maternidade e, da sua casa, participava das sessões

legislativas, por meio do computador. Isso abre um precedente para discutirmos essa

questão aqui. Se essa situação é possível para um parlamentar, poderá ser possível

também para a sociedade.

Hoje temos uma potencialidade grande, como eu disse, uma maturidade, que nos

permite ser mais inventivos e responsivos a todo esse clamor que nos chega, de mais

participação na esfera pública.

Por  fim,  gostaria  apenas  de  fazer  um  registro.  Agradeço  à  Comissão  de

Participação, à Escola do Legislativo e também à equipe técnica desta Casa, que é

importante e muito contribui para essa participação. Então, faço esse agradecimento

a essas pessoas. Agradeço, mais uma vez, por esta oportunidade.

O presidente -  Novamente,  queria agradecer  a presença das convidadas e dos

convidados.

As duas questões aqui dirigidas, em relação à Comissão, acho que durante o dia de

hoje  quem  acompanhou  percebeu...  O  Bruno,  na  abertura,  mencionou  que  a

formatação desse ciclo de debates foi bem anterior às jornadas que ocorreram em

junho. De certa forma, essa reflexão ficou bastante fortalecida aqui hoje. Concordo

com  a  Gláucia  em  que,  sem  dúvida,  em  geral,  no  Brasil,  é  necessário  renovar
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métodos e procedimentos no Poder Legislativo. Há um desgaste indiferenciado entre

as  instituições  legislativas.  Acho  que  esse  é  um  desafio.  Em  qualquer  pesquisa

quantitativa, vê-se que o nível de confiabilidade no Poder Legislativo hoje é muito

pequeno. Essa é uma barreira, principalmente para quem exerce mandato e tem essa

preocupação. Isso se torna até uma questão existencial.

O Prof. Luzius Mader disse que na Suíça o Capeta é empresário. Hoje, no Brasil, o

Capeta é o político, de qualquer partido ou representação. Alguns não se preocupam

com isso.  Mas, para quem se preocupa, essa questão,  além de ser acadêmica e

política, passa a ser até existencial. Mas temos de enfrentá-la, e o enfrentamento não

é simples.

Não discutimos o papel da mídia, que é outra questão fundamental. Até que ponto a

mídia, de fato, tem democratizado todas as informações ou somente as negativas -

que não são poucas - e as referentes ao Legislativo? É como se tivéssemos uma

grande  barreira.  O  Prof.  Ricard  mencionou  a  experiência  da  Espanha  com  o

movimento  das  ruas.  Aqui,  em  Belo  Horizonte,  a  assembleia  popular  dos  jovens

também  está  se  organizando  em  grupos  de  trabalho,  o  que  acho  bom,  porque

segmenta algumas reivindicações e busca certa efetividade das propostas.

O debate a que se referiu a Gláucia vai  depender  de muito diálogo,  porque há

rejeição a essa participação institucional.  A tática  da  jornada de junho deu certo,

porque, além da mobilização maravilhosa, foi a tática do confronto, da ocupação, que

radicalizou e  tensionou mais  o nível  de demanda.  As  demandas  atendidas  foram

muito menos pela institucionalidade e muito mais pelo tensionamento. A questão da

diminuição do valor do transporte demonstrou isso. O movimento conseguiu coisas

que  CPIs  e  requerimentos  de  deputados  e  vereadores  não  conseguiram.  Então,

temos de refletir sobre isso. Temos um nível de responsabilidade institucional.

A Gláucia mencionou a efetividade ao longo dos anos. Esse é um aspecto. O Prof.

Luzius também mencionou a questão dos conflitos de natureza diferente no Oriente

Médio,  na Ásia e em outros países.  Aqui,  no Brasil,  participei  de um debate com

pessoas qualificadas do movimento que não foram protagonistas, mas relativizaram

as críticas dirigidas aos atos de depredação do patrimônio público e privado. O Bruno

participou  também  do  debate.  Eles  atribuíram  ao  ato  de  depredação  um  sentido
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político  simbólico,  com  eficácia  e  justificativa  ideológica,  por  exemplo,  contra  os

grandes empresários, as grandes empresas multinacionais. Ou seja, aquele gesto de

depredação  era  uma  forma  de  manifestação  contra  determinada  natureza  de

atividade econômica em nosso país. Então, talvez esse seja o maior desafio.

Para concluir, ressalto que temos de estudar, discutir e ficar abertos a isso. Mas o

segredo de tudo é estarmos rigorosamente abertos para receber e ouvir o outro lado,

o  daqueles  que  hoje  estão  contestando  não  só  o  Legislativo  como  Poder,  mas

também os partidos políticos.

É muito fácil transferir responsabilidades. Quem me conhece sabe que gosto muito

das  metáforas  com  futebol.  Ontem,  o  Atlético  foi  desclassificado  em  um  torneio

importante, e eu poderia argumentar que foi por causa da arbitragem. Com certeza,

houve  uma parcela  de  responsabilidade  do juiz,  mas  também  o  centroavante  do

Atlético,  que  é  da  seleção  brasileira,  perdeu  muitos  gols.  Ele  tem  sua

responsabilidade. Então, da mesma forma, o parlamento às vezes se fecha, cria uma

barreira para renovar-se e uma posição um pouco corporativa.

Num Estado como Minas Gerais, temos de ampliar a participação nas regiões. O

pessoal  da Assembleia  sabe  disso.  Temos  quase 20 milhões  de habitantes,  uma

dimensão territorial próxima à da França e 853 municípios. A comissão tem o desafio

de  fazer  participação  popular.  Alguns  processos  instituídos  ainda  não  têm  essa

abrangência. Temos um trabalho exposto aqui da jornalista Graziele sobre consultas

públicas  da  Assembleia.  É  previsto  a  Comissão  de  Participação  Popular  ser

protagonista de consultas, para que a população opine sobre um projeto de lei, uma

emenda. Essa modalidade é pouco exercitada. Aliás, ela será objeto de um debate

específico devido a sua natureza e complexidade.

Outro desafio que considero mais institucional é fazer com que a preocupação de

ampliar a participação no Legislativo seja assumida pelo conjunto da Casa. É verdade

que temos o apoio da Mesa nos últimos 10 anos, senão não estaríamos realizando

um seminário como este e com 10 anos de processos instituídos; é verdade que o

corpo técnico contribui muito; é verdade que temos um portal ótimo, Políticas Públicas

ao  Seu  Alcance,  que  temos  também  monitoramento  e  revisão  orçamentária

modelados, assim como é verdade que não houve disseminação dessa compreensão
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para o conjunto das comissões permanentes. Existe ainda a dimensão política, como

mencionou o deputado Adelmo. Preocupa-me o fato de eu estar nessa comissão há

muitos  anos.  Do ponto de  vista  de  escolha e  desejo,  acho ótimo.  Renova minha

energia haver pergunta desse tipo dirigida a mim. Gosto disso, mas a democracia

pressupõe  alternância  de  mandato,  renovação  na  ocupação  de  espaços.  Sou

daqueles que acreditam que a política não pode ser personalizada. Como instituir na

Assembleia de Minas a metodologia, a valorização da participação nessa modalidade

representativa, como escolha política mais permanente?

Na abertura dos trabalhos, os convidados disseram que é raro existir incidência em

processo orçamentário.  No Brasil,  isso é inédito,  é bom, mas não basta ser bom.

Temos de pensar em garantir essa continuidade, o que não é fácil. Os desafios são

muitos. O objetivo deste ciclo de debates é trazer um leque de reflexões a serem

desdobradas por todos nós. Espero que os 350 municípios que nos acompanharam

hoje e nos acompanharão nas reprises possam também fazer isso.

Estamos relatando a realidade da Assembleia, mas os convidados internacionais

não imaginam como é precária a participação nas câmaras municipais. Às vezes, os

vereadores nem sequer têm acesso antecipado às matérias que votam.

Quem  é  vereador  aqui  conhece  as  dificuldades  de  transparência.  Em  regime

presidencialista, o poder de agenda do Executivo e a capacidade de cooptação é

muito grande. Então, aqui estamos fazendo uma discussão utópica de experiência

participativa, porque na maioria das câmaras municipais o vereador nem tem o direito

de fazê-la.

Há pouco estava conversando com um vereador  que me disse:  “Olha,  estamos

travando uma luta para que o projeto que chegue na sexta-feira não seja votado na

segunda-feira”.  Lá a dinâmica de reuniões é mensal,  nas sextas e nas segundas-

feiras, então, geralmente um prefeito manda um projeto na sexta-feira para ser votado

na segunda-feira. Sendo assim, estamos discutindo ainda o beabá, mas para esta

Casa é importante avançar, porque ela também tem uma responsabilidade com todo

o Estado.

Agradeço de coração a presença de todos. Sei que não é fácil conciliar as agendas

e poder  sair  de  um país  para  o  outro.  Não é  o  mesmo que ir  ali  a  Betim  ou a
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Governador  Valadares,  não  é,  padre  Paulo?  No  entanto,  nós,  principalmente  o

pessoal da Assembleia, das comissões e dos movimentos sociais, fizemos questão

de colocar essas experiências, bem como a experiência da Avina,  que é parceira

nessa organização, e do Parlamento Jovem.

Portanto,  agradeço  a  presença  de  vocês  e  convido  todas  e  todos  a  participar

amanhã do nosso debate, que iniciará às 9 horas, quando teremos a experiência do

ciclo  orçamentário.  Sob  a  coordenação  do  deputado  João  Leite,  mostraremos

exatamente como é o processo de incidência nas leis orçamentárias. Já na parte da

tarde, sob a coordenação da deputada Maria Tereza Lara, teremos a apresentação da

experiência  do  Parlamento  Jovem,  com  mais  tempo  de  debate.  Esperamos  a

presença de todos.

Parece-me que,  às  19  horas,  no  Crea,  aqui  ao  lado,  haverá  um  debate  sobre

reforma política,  organizado pelo vereador  Arnaldo e o deputado federal  Henrique

Fontana. Às 20 horas, teremos aqui uma reunião em homenagem à Central Única

dos Trabalhadores pelos seus 30 anos. Quem não estiver com ânimo para nenhuma

dessas  atividades,  Belo  Horizonte,  nossa  capital,  tem  outras  atrações  culturais  e

gastronômicas  também  muito  acolhedoras  para  todos.  A  escolha  também  é

democrática para quem nos visita neste dia tão importante para a Assembleia.

ATA DA 32ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/8/2013

Presidência dos Deputados André Quintão e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Palavras do presidente - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -

Palavras do deputado André Quintão - Palavras do Sr. Leonardo Ladeira - Palavras

da Sra. Edite Cunha - Palavras do Sr.  Adriano Guerra - Esclarecimentos sobre os

debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

André Quintão - João Leite - Maria Tereza Lara.
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Abertura

O presidente (deputado André Quintão) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião. Sob

a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Um

bom dia a todos os participantes do ciclo de debates Dez Anos da Comissão de

Participação Popular da Assembleia. 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 à realização do ciclo de debates Dez Anos da

Comissão de Participação Popular, que tem por objetivos possibilitar a reflexão sobre

os  mecanismos de participação popular  no  Poder  Legislativo;  conhecer  e  discutir

boas  práticas  nacionais  e  internacionais  de  participação  popular  no  Legislativo;

apresentar  a  experiência  de  prática  participativa  na  Comissão  de  Participação

Popular da Assembleia de Minas; e constituir um acervo de trabalhos acadêmicos

cujo objeto de estudo seja a participação popular no Poder Legislativo.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa  o Exmo. Sr.  Leonardo Ladeira,

diretor central de Coordenação da Ação Governamental da Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão de  Minas  Gerais;  a  Exma. Sra.  Edite  Cunha,  mestre  em

Ciências Políticas e coordenadora de Apoio à Gestão da Extensão da Pró-Reitoria de

Extensão da UFMG, e o Exmo. Sr. Adriano Guerra, integrante da Frente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais.

O presidente - Neste início, com muita honra, gostaria de transferir a coordenação

dos trabalhos ao deputado João Leite, que já integrou, como membro permanente, a

Comissão de Participação Popular e, mesmo não sendo efetivo da comissão, sempre

é um dos deputados que mais contribui para o trabalho da comissão, representando

também seu bloco parlamentar. A escolha do deputado João Leite para coordenar

esta  mesa  é  muito  importante  porque  vamos  tratar  de  uma  das  principais

contribuições da Comissão de Participação Popular.  A escolha dele é fundada no
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reconhecimento do papel que desempenhou ao longo de 10 anos na comissão.

Deputado  João  Leite,  vou-lhe  transmitir  a  presidência  porque  daqui  a  pouco

teremos  a  oportunidade  de  apresentar  a  experiência  do  PPAG.  Informo  que  os

trabalhos acadêmicos sobre participação popular que foram selecionados para serem

apresentados neste ciclo de debates ficarão expostos no Salão de Chá durante todo

o evento,  e seus autores estarão disponíveis  para possíveis esclarecimentos, nos

horários de 11h30min às 12h30min e de 16h30min e às 17h30min. Com muita alegria,

transfiro a coordenação dos trabalhos ao deputado João Leite.

Com a palavra, o deputado João Leite, representando o presidente da Assembleia

Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente

Obrigado,  deputado  André  Quintão,  presidente  e  fundador  da  Comissão  de

Participação  Popular  da  Assembleia  Legislativa.  Quero  afirmar  a  minha  total

confiança no trabalho da Comissão de Participação Popular, dada a sua importância

e  os  desafios  que  tem,  de  alguma forma  representando  o  Parlamento  de  Minas

Gerais.

Ela  tem  o  desafio  de  juntar  todo  o  nosso  estado,  que  tem  o  tamanho  de  um

continente, e procurar ouvir toda a população de Minas Gerais. Esse é um desafio

nada fácil,  mas  vemos na pessoa do deputado André  Quintão  alguém com essa

sensibilidade e esse perfil.  Quero também, nesta manhã, fazer uma comemoração

com todos em razão da importância do parlamento. Fico sempre pensando: se nosso

país  fosse  parlamentarista,  seríamos  diferentes,  porque  o  parlamento  tem  a

característica - e é assim que ele deve ser - de ouvir a população. Realmente o poder

deve ser do povo, e todos nós devemos estar abertos à influência permanente da

população. Quero lembrar a decisão de ontem do parlamento britânico, que impediu

que a  Grã-Bretanha se  unisse  aos  Estados Unidos em uma invasão da Síria.  O

primeiro-ministro,  uma  cabeça  só,  achava  que  tinha  de  invadir  a  Síria,  mas  o

parlamento  foi  contra.  Penso  que  o  Brasil  seria  diferente  se  fôssemos

parlamentaristas, se o poder do povo, o parlamento, tivesse realmente força no País,

se pudéssemos nessas grandes decisões ser influenciados pela população.

Então, junto com vocês nesta manhã, quero comemorar a decisão do parlamento
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inglês e fico pensando em quantas vidas foram poupadas depois dessa decisão. Se

ela fosse só da rainha ou do primeiro-ministro, talvez hoje estivéssemos diante de

uma nova guerra com a invasão da Síria. Contudo, como ela foi do parlamento, como

foi daquele que deve ouvir a participação popular, a decisão foi que a Inglaterra não

entraria nessa aventura.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O presidente - Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de perguntas aos participantes da mesa, por escrito ou oralmente, e de

outras enviadas pelo formulário do Participe Agora, disponível pela internet no portal

da  Assembleia  Legislativa.  Para  melhor  organizarmos  o  debate,  os  participantes

poderão encaminhar suas perguntas por escrito, no formulário próprio que está sendo

distribuído  pela  equipe  de  apoio.  Aqueles  que  desejarem  fazer  sua  intervenção

oralmente devem especificar isso no formulário, devendo, para registro, entregar o

conteúdo da intervenção também por escrito. Informamos que os telespectadores da

TV Assembleia também poderão participar.  Basta acessar  o portal  da Assembleia

Legislativa  -  <http://www.almg.gov.br>  -,  clicar  sobre  o  botão  Participe  Agora,

preencher o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Com a palavra, o deputado André Quintão, presidente da Comissão de Participação

Popular da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que disporá de 30

minutos para a sua exposição sobre o tema “A experiência do ciclo orçamentário”.

Palavras do Deputado André Quintão

Quero também registrar com alegria a presença do Prof. Ricard Gomà, que esteve

no painel de ontem. Ele é um estudioso dessa matéria e também vereador na cidade

de Barcelona. Agradeço também a presença da subsecretária Roberta Albanita, que

coordena o programa Travessia. Antes de entrar diretamente na experiência do ciclo

orçamentário, devemos nos remeter à discussão sobre a própria criação da Comissão

de Participação Popular.

A Comissão de Participação Popular foi uma das iniciativas que se sucederam a um

processo de modernização institucional da Assembleia, iniciado na década de 1980,

com mais ênfase na década de 1990,  que culminou com a criação da Escola do

Legislativo, com a organização da TV Assembleia, com a instituição de seminários, de
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ciclos de debates, de fóruns técnicos e de uma série de atividades organizativas no

âmbito  das  comissões  permanentes  da  Casa.  Havia  um  entendimento  sobre  a

necessidade de aproximação da Assembleia Legislativa com a população. Então, na

década de  1980  e  principalmente na década de 1990,  houve uma modernização

institucional na Assembleia.

Já  no  início  de  2002  e  de  2003,  também  com  um  clima  favorável,  com  uma

ambiência favorável em Minas e também no País, relacionada ao aprofundamento de

práticas democráticas, tivemos a oportunidade de aprovar a criação da Comissão de

Participação Popular nesta Casa. Pouco tempo antes, havia sido criada a Comissão

de Legislação Participativa na Câmara dos Deputados, o que, em certa medida, se

espelhou  na  criação  da  Comissão  de  Participação  Popular  aqui  no  Legislativo

Mineiro.  A  Assembleia  também  se  inspirou  em  algumas  experiências  -  não

exatamente no caso da Comissão de Participação Popular - de países europeus, de

interação entre Poder Legislativo e sociedade civil  organizada,  além da expressão

estritamente relacionada ao voto de quatro em quatro anos.

Em 2003, quando a Comissão de Participação Popular foi criada na Assembleia,

conforme mencionado pelo deputado João Leite,  fui destacado pelo presidente da

Assembleia,  à  época  o  deputado  Mauri  Torres,  para  cuidar  da  elaboração  da

resolução  e,  posteriormente,  do  regimento  interno  da  comissão,  cujas  atribuições

eram bastante vastas. Queríamos que a Comissão de Participação Popular fosse um

espaço complementar às várias iniciativas que a Assembleia de Minas já realizava

por meio de seminários, ciclos de debates e comissões permanentes. Mas queríamos

que a comissão tivesse um espaço específico - conforme o termo que usei ontem - de

guardiã  da  participação  popular  aqui  na  Assembleia.  Os  objetivos  eram  criar

mecanismos de participação direta do cidadão nos trabalhos da Assembleia e fazer

com que a Assembleia, em seu papel de Poder fiscalizador do Executivo, instituísse

canais que conferissem mais transparência às ações do poder público, ou seja, que a

Assembleia  não  apenas  acompanhasse  e  fiscalizasse  o  Executivo,  mas  criasse

rotinas  e  mecanismos  que  disponibilizassem  à  sociedade  civil  os  subsídios  e  as

informações  necessárias  para  que a  própria  sociedade pudesse fazê-lo.  Então,  a

Comissão de Participação Popular foi criada, por meio da Resolução nº 5.212, de
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2003.

São  atribuições  da  Comissão  de  Participação  Popular:  receber  e  encaminhar

propostas de ação legislativa, como requerimentos de informações a órgãos públicos

e a autoridades, emendas a projetos de lei em tramitação, projetos de lei e audiências

públicas.  Qual  era  a  ideia  central?  A Comissão de Participação Popular  instituiria

mecanismos  para  que  todas  as  prerrogativas  do  parlamentar  também  fossem

delegadas à sociedade. Era essa a lógica da criação da Comissão de Participação

Popular.

A Constituição do Estado já previa um mecanismo de participação, o projeto de lei

de  iniciativa popular.  Ela já permitia  que,  com 10 mil  assinaturas de eleitores,  se

apresentasse um projeto  de  lei  de  iniciativa popular.  A Comissão de Participação

Popular, de certa maneira, desburocratizou e criou um atalho para a apresentação de

propostas, pois, através dela, uma entidade legal, como uma ONG, um sindicato ou

um conselho, exceto partido político com representação na Assembleia Legislativa,

poderia apresentar uma proposta de ação legislativa, com essa variada expressão.

Se quiser, uma entidade pode solicitar a realização de uma audiência pública, pode

apresentar  um  projeto  de  lei  e  pode solicitar  uma informação oficial  a  um órgão

público.

Na resolução, introduzimos como uma das prioridades a realização de audiência

pública para discussão e apreciação dos projetos de lei do PPAG, do Plano Mineiro

de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, da LDO e do orçamento anual no prazo de

30 dias após seu recebimento pela Assembleia Legislativa. Essa foi a novidade em

relação  a  outras  experiências  de  comissão  de  legislação  participativa  ou  de

participação popular no País.

Discutimos muito a questão com o corpo técnico da Assembleia Legislativa e com a

presidência  da  Casa,  pois  não  queríamos  ser  uma  comissão  passiva,  que

simplesmente ficasse aguardando sugestões da sociedade. Pela nossa experiência

em  política  pública,  principalmente  em  política  pública  social,  percebemos  um

distanciamento muito grande entre movimentos, conferências de políticas públicas,

deliberações  de  conselhos  de  políticas  públicas  e  ciclo  orçamentário.  Era  muito

comum participarmos de conferências, tomarmos todas as deliberações e, dois anos
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após, na próxima conferência de política pública, constatarmos que nada havia sido

realizado.

Escolhemos essa dimensão do ciclo orçamentário  como prioridade para instituir

projetos participativos com a sociedade civil  organizada. Essa foi uma deliberação

política  da  comissão.  Instituímos  isso  e  determinamos  os  prazos.  Já  em  2003

iniciamos esse processo, e o ambiente estava muito favorável, pois o governo federal

elaborava o seu PPA, com audiências nos estados, e o governo de Minas Gerais

havia conferido uma espécie de valorização maior ao planejamento público. Lembro-

me de que, no concerto para a primeira audiência de discussão do PPAG, houve uma

convergência  de  interesses,  talvez  de  maneira  inédita  na  história  da  Assembleia

Legislativa,  que  tinha  experiência  de  participação  no  orçamento  em  audiências

regionalizadas, mas a discussão do plano plurianual era uma novidade.

Como todos sabem, o ciclo orçamentário tem o orçamento, a LDO e o PPAG, que

trata  da  prioridade  para  os  próximos  quatro  anos.  Essa  dimensão  era  pouco

valorizada, e, no nosso entendimento, tínhamos de valorizar o instrumento de médio

prazo que incide ano a ano no orçamento. O governo pretendia se organizar e se

estruturar  valorizando o  planejamento  público conectado ao planejamento  federal,

pois a situação financeira no Estado era difícil.

Então, tinha que haver uma conexão de prioridades também com o federal. E aqui,

na  Assembleia,  inauguraríamos  um  processo  participativo  de  discussão  do

planejamento público, e não só de uma área ou de outra. Iniciamos esse processo em

2003.  Lembro-me  de  que  o  governo  do  Estado  havia  instituído  30  projetos

estruturadores no seu planejamento. A apresentação deles - vejo muitos vereadores,

que este ano terão a responsabilidade de votar os planos plurianuais municipais -

seria  feita  em  audiências  públicas  pelos  gestores  do  governo  do  Estado,  e  os

movimentos  organizados  poderiam  concordar,  discordar,  apresentar  sugestões,

emendar, remanejar. Todas as sugestões seriam analisadas pela equipe técnica em

um  processo  de  negociação  política,  podendo  ser  transformadas  em  emendas

populares  ao  orçamento.  É  importante  que  essa metodologia  seja  compreendida.

Então, a audiência pública, com a apresentação pelo gestor das suas prioridades, é

um processo de participação à elaboração da proposta do governo.
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É bom que fique claro  que o  governo tem um prazo  para  encaminhar  o  plano

plurianual; até lá, ele tem a sua metodologia, a sua forma de elaborar o plano - no

caso  de  Minas,  pelo  conselho  e  pelos  técnicos.  Quando  o  plano  lhe  chega,  a

Assembleia organiza as audiências públicas, em que são apresentadas as sugestões.

O processo deliberativo interno é muito rico; é o segundo momento de análise técnica

e política.  É  lógico que tudo isso  foi  aperfeiçoado -  pelo  tempo disponível,  estou

atalhando a minha fala para chegar à forma como é feito mais ou menos hoje. Há

uma mesa de análise dessas sugestões, e é feita uma triagem. Pode acontecer que

algumas sugestões não sejam objeto de plano plurianual. Às vezes, são sugestões

sobre um programa que já existe  ou  que competem ao município ou  ao governo

federal.  Agora,  aquelas  sugestões  que  dizem  respeito  a  planejamento  público  do

Estado são submetidas a um parecer técnico, que é discutido e apresentado em uma

mesa com os técnicos do governo do Estado, da Secretaria de Planejamento, da

secretaria temática ou do assessor da Secretaria de Planejamento que acompanha a

secretaria temática - na maioria das vezes, é assim; ele faz o elo com a secretaria

temática. Depois, nessa mesa, com a participação de deputados da comissão e dos

consultores  da  Assembleia,  criam-se  condições  para  emitir  parecer  sobre  aquela

proposta, sobre a viabilidade técnica e financeira. Como há a dimensão técnica e a

dimensão  política,  porque  orçamento  é  finito  e  porque  estamos  tratando  de

prioridades, tem de haver um convencimento. Só depois disso, o parecer é elaborado.

Essa proposta de ação legislativa é votada e transformada em emenda ao orçamento

e ao plano plurianual.

Como eu disse, esse processo foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Hoje

temos  a  participação  das  comissões  permanentes,  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira. Aquela sugestão que se iniciou na audiência pública é transformada em

proposta de ação legislativa. Tudo isso é publicado, é semelhante a uma emenda de

parlamentar, mas tem o nome de proposta de ação legislativa. Em seguida, ela se

transforma em emenda  da Comissão de  Participação Popular.  Depois  vai  para  a

Comissão de Fiscalização Financeira. Lá, após receber outro parecer, segue para o

Plenário, onde vai ser aprovada ou rejeitada.

Qual é o nosso cuidado? Depois de ser transformada em emenda da Comissão de
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Participação Popular,  existe um processo técnico-político  que garante não só sua

aprovação na Comissão de Fiscalização Financeira e no Plenário, mas também que

seja sancionada pelo governador. Por quê? Porque não queremos transformar esse

processo  em  algo  frustrante  na  deliberação.  Não  adianta  acolhermos  tudo,

transformar tudo em emenda, aprová-la na Comissão de Fiscalização Financeira e no

Plenário e o governador vetá-la. Isso não faz sentido. Depois, vem um passo mais

importante, ou seja, após sancionada, a emenda vai ser executada.

Esse caminho, principalmente para quem gosta de estudar processos deliberativos,

entre a sugestão e a sanção - estou falando não só como deputado, mas também

como militante e interessado em políticas públicas -, é um momento muito rico porque

é feito um debate sobre o que está e o que não está funcionando. Além disso, alerta-

se o governo sobre realidades locais. Isso está no papel, no plano, no número, mas,

se formos ao Jequitinhonha,  vamos verificar  que o problema de água ali  é  muito

grave. É o momento em que temos oportunidade, como deputado, de interferir.  O

mesmo  se  aplica  ao  técnico  da  Assembleia,  alguém  que  estuda  e  tem  seus

argumentos. O governo também tem seus argumentos, sua lógica. É um processo

muito qualificado nesse sentido.

Depois  vem  o  quarto  momento  -  o  processo  foi  se  aperfeiçoando  -,  que  é  o

acompanhamento  das políticas  públicas  previstas  no  planejamento do Estado,  ou

seja, o monitoramento das políticas públicas. Hoje esse monitoramento é incorporado

pelas comissões permanentes da Assembleia. O monitoramento e a revisão anual

foram conquistas desse processo. No primeiro ano, em 2003, aconteceu algo muito

interessante. A população, os próprios movimentos disseram o seguinte: “Não adianta

discutirmos o plano para quatro anos e somente depois de quatro anos verificar se

ele  foi  cumprido  ou  não.  Queremos  fazer  isso  ano  a  ano”.  Então,  uma emenda

popular garantiu a revisão anual do plano. Todo ano esse processo acontece, o que

foi aprovado é revisado em audiência pública, com a mesma metodologia. O próprio

governo também revisa seu plano. O planejamento não é estático, as conjunturas

mudam. O próprio governo encaminha um projeto de revisão do plano plurianual, que

vai orientar o orçamento para o ano seguinte. Essa revisão começou a ser feita em

2004. No processo de revisão anual,  percebíamos, por exemplo, que determinado
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projeto não havia sido executado, não havia encaminhamento. A própria sociedade

civil começou a dizer: “No meio do ano, precisamos fazer um balanço parcial”.

Temos o monitoramento, que chamamos de semestral. Entretanto, pelo calendário

da Assembleia, é realizado entre agosto e setembro. Agora, estamos exatamente no

processo de monitoramento. Cada comissão permanente da Casa está em audiência

pública,  analisando o  primeiro semestre do governo,  a execução orçamentária de

metas físicas e de resultados. O processo é muito interessante.

Hoje,  se formos apresentar  o ciclo orçamentário e a participação nele,  temos o

momento  da  discussão  do  plano  plurianual  e  da  revisão  do  plano  anual  e  do

monitoramento  semestral.  Lembro  que toda  alteração  no  planejamento  de  quatro

anos logicamente deve ser adaptada ao orçamento anual. Se você mexe no plano,

também  altera  o  orçamento.  Aqui  temos  um  desenho  mostrando  o  caminho  da

tramitação do processo legislativo.

Temos resultados numéricos e qualitativos. Nesse processo, percebemos que havia

um espaço de interesse da população para a discussão no planejamento público. No

início,  lembro-me  de  que  muitos  tinham  dúvidas  quanto  a  se  daria  certo.

Argumentava-se  que as  pessoas  iam discutir  sobre  asfalto,  pontes,  enfim,  que  o

debate ia ficar no varejo - coisas importantes para a pessoa, mas que, do ponto de

vista do planejamento público, de um PPAG, não teriam tanta importância. Entretanto,

nesse processo,  conseguimos vincular  as  reais  e  necessárias  demandas de cada

região  ao  planejamento  geral.  Além  disso,  movimentos  mais  organizados  da

sociedade  civil  tinham  propostas  construídas  em  conferências,  em  processos

deliberativos  de  políticas  públicas,  especialmente  na  assistência  social,  sobre  a

criança e  a  saúde.  Começamos em 2003 e não falhamos  em nenhum ano,  com

revisões anuais sucessivas. Discutimos o PPAG 2004-2007, 2008-2011 e 2012-2015.

Este  ano  faremos  a  revisão  do  terceiro  PPAG  do  Estado.  Nesse  processo,

registramos  mais  de  7  mil  pessoas,  entre  lideranças  sociais,  políticas,  entidades,

sindicatos,  conselhos  e  fóruns.  Foram  aprovadas  1.106  emendas  populares  nas

peças orçamentárias. Não estou falando de apresentação. Em média, por ano, há

500 sugestões. Houve um bom nível de aprovação. Lembro que muitas sugestões

são aglutinadas, pois tratam do mesmo assunto. Há um processo de triagem. Nós
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contabilizamos,  repito,  1.106  emendas,  que  mobilizaram  aproximadamente

R$128.000.000,00.

Esse  negócio  de  número  é  sempre  muito  complicado.  Num  ano,  uma emenda

popular é acolhida, o que é um dos ganhos qualitativos, e depois ela se transforma

numa ação permanente  do  governo.  Se formos contabilizar  o conquistado com a

emenda popular e garantido ano a ano, o número pula. Vejam, por exemplo, o piso

mineiro da assistência social, o piso mineiro da assistência antecipado, que foi por

emenda popular. Este ano, foram R$164.000.000,00. Se você contabilizar para frente,

só  o  piso  mineiro  superaria  esse  valor.  Logo,  estou  falando  de  recurso  novo

mobilizado.

Ali está o quadro por ano. Vocês podem notar que há uma curva de crescimento de

valores ano a ano. Quero destacar algo que deu muita credibilidade ao processo - o

primeiro, lá atrás. Vocês podem até dizer que o valor foi pequeno, mas tivemos uma

grande  conquista  em  2013,  gênese  de  outras  conquistas.  Em  2003,  o  governo

encaminhou  30  projetos  estruturadores.  A  política  de  assistência  social  estava

vivendo  uma  transição;  era  ano  de  conferência,  discutia-se  política  nacional.

Chegamos ao entendimento -  na época,  o deputado João Leite era secretário  de

Desenvolvimento Social - de que seria positivo criar mais um projeto estruturador na

área da assistência social, ainda que o desenho da política nacional não estivesse

pronto - como eu disse, era período de transição. Foi aceita uma emenda popular, e

foram 31 projetos estruturadores, quer dizer, uma emenda popular garantiu mais um

projeto estruturador, que é prioridade do Estado.

Esse quadro mostra um pouco essa curva de crescimento. Exemplos de emendas

populares: instituição de audiências públicas, revisão e monitoramento, tudo isso em

acordo  com  a  Seplag.  Há  de  se  fazer  um  comentário.  Muitos  me  perguntam,

principalmente  em  outras  assembleias:  “O  governo  concordou  com  isso?  Por

exemplo, revisão anual, monitoramento?”. É isto o que fazemos: na política, há o que

chamamos de janela de oportunidade. O governo, por meio do seu órgão central de

planejamento,  queria  instituir  um  monitoramento,  um  controle  de  qualidade  nas

políticas públicas. Tudo isso foi feito em acordo com o governo. Um instrumento de

fiscalização também empurra o governo e ajuda o órgão central de planejamento a
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empurrar positivamente a atividade-fim. Foi um reforço no mecanismo de cobrança

das atividades finalísticas.

Então foi criado esse novo projeto estruturador na área da assistência social. Em

2005, uma emenda popular abriu portas para o cofinanciamento da assistência social.

Lembro-me de que foi resultado de uma conferência da assistência social. Olhem só

a  importância  disso.  Em  várias  conferências  municipais,  falei  da  importância  das

câmaras e da Assembleia para a política de assistência. Enquanto o governo federal

discutia  o  Suas,  aqui  os  movimentos  da  assistência  social  apresentavam  uma

emenda ao planejamento do Estado, para a construção das condições orçamentárias

e de planejamento.  Minas Gerais foi  o primeiro estado a cofinanciar o Suas, sem

precisar  mandar  nada.  Antes  do  Suas,  já  tínhamos  aprovado  no  PPAG  o

planejamento para adesão ao cofinanciamento, até para custeio em 2005 ou 2006.

Depois disso, a implantação do Suas se tornou projeto estruturador,  encaminhado

pelo governo no PPAG 2008-2011.

Apresentei esse exemplo para mostrar que, às vezes, a sugestão faz nascer uma

emenda, cresce e pode tornar-se política sistêmica nacional. Assim, aperfeiçoamos o

projeto do governo, as novas ações, como a ampliação de recursos. Mencionei uma

emenda importantíssima. O governo do Estado tinha um cronograma de dispêndio

financeiro para universalizar o repasse até o final de 2014 a todos os municípios, o

recurso da assistência social.  Num processo de negociação com o governador de

apresentação de emenda popular na Assembleia, antecipamos isso para o início de

2013.  No  monitoramento  foi  apresentada  essa  emenda  popular  com  49,98%  de

execução  orçamentária,  nos  primeiros  seis  meses  de  governo,  quer  dizer,

praticamente 100% de execução. Ou seja, foi uma conquista por meio de emenda

popular.

Também houve emendas de inclusão de alimentação para o ensino médio, que

começou nos turnos da noite, nas regiões mais pobres de Minas, e hoje isso é política

nacional - na época, não era. E foi proposta do Parlamento Jovem. Essa foi uma

proposta que veio do Parlamento Jovem. Estamos buscando a conexão das emendas

populares  com  outros  espaços  deliberativos  da  Assembleia.  Por  exemplo,  a

Assembleia  realizou  um  fórum  pela  Comissão  de  Educação  que  teve  como
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coordenação os deputados João Leite e  Maria Tereza Lara.  Além desse,  realizou

outro  sobre  a  não  violência  nas  escolas.  Propostas  que  apareciam  lá  eram

incorporadas. O fórum se apresentava no PPAG. No seminário legislativo Pobreza e

Desigualdade também foi  dessa forma.  Buscamos pegar  as  propostas dos outros

espaços de participação da Assembleia, estimulando-os para que participassem da

revisão do PPAG. Acho que esse esforço de integração é muito importante. O Bolsa-

Reciclagem, para os catadores de materiais recicláveis, veio de recursos de emenda

popular, bem como o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados

de Morte - PPCAM - e as feiras de economia solidária.

Na  área  da  cultura,  vimos  a  institucionalização  do  Festivale,  da  saúde  e  dos

esportes  indígenas.  São  1.106  emendas.  Podem  ver  a  diversidade.  Há  uma

característica  nessas  emendas.  Geralmente  são  relacionadas  a  políticas  públicas

sociais.  Essa é  uma característica.  Outra característica é que são relacionadas a

públicos que tinham um certo distanciamento dos mecanismos deliberativos, ou da

Assembleia ou do governo. São catadores de materiais recicláveis, povos indígenas,

militantes da assistência, militantes da criança, quilombolas, agricultura familiar. Esse

é  um  ponto  que  fica  para  reflexão.  Os  empresários,  a  Fiemg,  a  Faemg,  o

agronegócio, o sindicato das indústrias extrativistas, as mineradoras já têm acessos

historicamente  construídos,  seja  em  que  nível  de  governo  for,  federal,  estadual,

municipal.  Eles  têm  seus  mecanismos.  Essa  participação  é  muito  voltada  para

públicos excluídos da agenda governamental. Essa é uma característica que temos

de mencionar.  São emendas plurais,  de diversas áreas, mas num grande guarda-

chuva de políticas públicas sociais.

Outra reflexão - já estou colocando desafios - é sobre áreas muito grandes com

vinculação  orçamentária,  porque  não  têm  um  nível  de  participação  tão  grande.

Educação  e  saúde  não  têm  um  nível  de  participação  tão  grande.  A negociação

salarial  e  folhas também não são discutidas.  Temos uma parcela das prioridades

sendo discutida. No caso da educação e da saúde, segmentos se organizam para

discutir.  Saúde indígena é saúde. A questão do Sistema de Vigilância Alimentar e

Nutricional - Sisvan - foi muito discutida, mas é saúde. Quem fazia essa discussão

eram  militantes  da  segurança  alimentar,  povos  indígenas.  Ela  não  era
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necessariamente vinculada àquela política pública diretamente. A área da criança era

discutida na educação, mas isso era feito pelos militantes da frente de defesa das

crianças. Isso não era feito pelas organizações da educação. Essa é uma reflexão

que também fica.  Eles  têm vinculação orçamentária,  e  acho que o conteúdo das

políticas precisa ser mais bem discutido.

Essas  emendas,  com  certeza,  aperfeiçoaram  as  práticas  democráticas  e  as

relações estabelecidas entre Executivo e Legislativo, permitiram essa expressão de

preferência,  constituíram  espaço  de  discussão  e  negociação  da  agenda

governamental,  conferiram  transparência  à  peça  orçamentária,  fomentaram  a

necessidade  de  avaliação  e  monitoramento  de  políticas  públicas,  exigiram

institucionalização  de  espaços  de  formação.  É  óbvio  que  nessa  caminhada

aperfeiçoamos muitas  coisas.  Isso foi  mencionado aqui  ontem. Vocês  têm cursos

prévios  de  qualificação  pela  Escola  do  Legislativo  e  pela  consultoria  para  essa

participação,  que são as  mais  próximas às  audiências  de  revisão.  Vocês tiveram

mudanças internas na Assembleia, de criação de gerências específicas, aliás para

fazer esse tipo de trabalho e acompanhamento.

Houve  também  uma  reorganização  institucional  para  isso.  Podemos  ver  aí:

ampliação de recursos, publicização de informações, apropriação de ferramentas de

planejamento pelos  movimentos sociais,  sistemas de acompanhamento de política

pública  pelo  governo  do  Estado  -  o  Leonardo  deve  falar  disso.  Recentemente,

chegamos a essa grande conquista, que foi o lançamento do portal Políticas Públicas

ao seu Alcance, da Assembleia.

Vamos  direto  para  os  desafios,  por  causa  do  tempo.  Entendo  que  podemos  e

devemos melhorar em alguns aspectos, pois algumas emendas populares têm um

bom nível de execução orçamentária, e dei o exemplo da assistência. Às vezes, a

aprovação de uma emenda cria uma ação nova, que não era originalmente prevista

pelo  órgão  gestor.  A assimilação  dessa nova  prioridade pelo  órgão  gestor  não é

automática,  e  isso  representa  um  desafio.  Não diria  que  há  resistência,  mas,  às

vezes,  não  é  uma  prioridade.  Essa  assimilação  da  interferência,  na  agenda

governamental,  por  um  ente  da  sociedade civil  às  vezes  soa  estranho  ao  órgão

gestor. Esse é um desafio.
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Ampliar  a  interiorização  para  todas  as  regiões.  Realizamos  audiências

descentralizadas,  mas não são realizadas  nas 10 macrorregiões.  Muitas  vezes,  o

próprio planejamento do Estado, em algumas áreas, tem um nível de regionalização

aquém do praticado em outras políticas. Aperfeiçoar o monitoramento envolvendo as

comissões  permanentes  da  Assembleia  é  outro  desafio.  Esse  processo  não  é

automático. No Brasil, temos a cultura da emenda parlamentar. É necessário fazer

uma mudança cultural no Legislativo e discutir o conjunto do orçamento, ainda que a

discussão não tenha um retorno imediato para a região do parlamentar, para o seu

mandato,  do  ponto  de  vista  político,  pois  isso  não  é  automático.  Envolver  as

comissões permanentes nesse trabalho é outro desafio institucional.

Quem  sabe,  para  o  próximo  PPAG,  independentemente  de  quem  estiver  no

governo estadual  ou federal,  possamos  criar  um processo de participação prévio.

Tenho o sonho de, antes de o governo mandar o plano para a Assembleia, que seja

realizado um grande debate sobre planejamento participativo prévio. O pessoal da

consultoria discutirá com o Prof. Ricard Gomà a experiência de Barcelona. Ontem

isso  foi  mencionado,  e  talvez  possamos  jogar  algumas  luzes  quando  da  sua

elaboração, em um processo prévio mais amplificado, com o conjunto do Estado. A

Assembleia  seria  uma espécie  de  revisora  ainda  na  elaboração,  participando  da

discussão com os conselhos, com autoridades locais, prefeitos, vereadores. Esse é o

nosso grande desafio.

Essa é uma experiência que ano a ano tem conquistado os seus resultados. Ainda

há muitos  desafios  de  execução orçamentária  em algumas áreas.  As  áreas  mais

organizadas  têm  uma execução orçamentária  maior;  áreas  menos  organizadas  e

emendas que não têm aquela base de conselhos, de fóruns, de frentes têm mais

dificuldades  em  ser  executadas.  Isso  também  demanda  uma  organização  da

sociedade.

Também temos o desafio de haver uma incidência maior no conjunto orçamentário.

Destacaria aqui o ganho qualitativo. É muito bom o Legislativo criar instrumentos para

que a sociedade entenda e participe do planejamento público. Quem tiver condições,

nas câmaras municipais, ouse. O primeiro planejamento foi uma tensão absoluta. Não

sabíamos como seria, mas deu certo. Vamos acumulando experiência ano a ano, mas
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não deixem de fazer, pois o próximo PPAG nas câmaras será feito só daqui a quatro

anos. E incluam a revisão anual para aperfeiçoarem esse planejamento.

Agradeço aos funcionários da Assembleia,  pois este trabalho não seria possível

sem a estrutura técnica da Casa, sem a consultoria, sem o trabalho da Regina e sua

equipe,  sem o trabalho  da  GPI,  sem o  assessoramento  da  comissão,  da RP,  da

imprensa, da TV Assembleia, da Escola do Legislativo e do gabinete. É um trabalho

integrado, uma força-tarefa dos deputados e das comissões. Imaginem: temos sete

ou oito  dias  para analisar  500 propostas.  Não é  fácil,  mas,  graças a  Deus,  esse

trabalho tem surtido resultados, e queremos avançar muito mais com a contribuição

de vocês. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente - Obrigado, deputado André Quintão. Assim como o deputado André

Quintão,  agradeço  à  nossa  consultoria,  à  Regina,  a  toda  a  equipe  da  GPI.  Há

emendas apresentadas na última hora, enviadas pelas pessoas e por entidades, e a

equipe faz esforço para atendê-las.

Lembro-me da década de 1990, nos governos Hélio  Garcia,  Azeredo e, depois,

Itamar, quando eram realizadas audiências regionais, das quais participei, inclusive

coordenando  algumas  delas.  Houve  depois  o  orçamento  participativo,  quando

voltávamos com demandas que representavam quase duas vezes o orçamento do

Estado.  Vivíamos  numa  total  irrealidade  durante  esse  tempo.  Com  a  revisão  do

PPAG, passamos a ter outra realidade, que se inaugurou com a manifestação popular

e  se  transformou  num  projeto  estruturador,  visando  à  inclusão  social  de  famílias

vulnerabilizadas.

Nunca imaginei que a área do esporte, as associações e os clubes se unissem para

apresentar reivindicações. Em 2003, o orçamento do Estado para o esporte era de

R$200.000,00. Não sei se foi no ano passado ou no retrasado que fechamos com

R$50.000.000,00. Um projeto estruturador para o esporte, o Minas Olímpica, realizou

várias ações, entre elas o Campos de Luz. Temos 800 campos de futebol amador

iluminados no Estado de Minas Gerais. Isso é importante, porque se trata de lazer

para a população mais pobre. Além disso, a pessoa que recebeu a recomendação

médica para caminhar pode fazer  isso em volta de um campo iluminado. E pode
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caminhar com segurança à noite, porque um campo de futebol amador tem 6.000m2

iluminados.  A Polícia  Militar  fez  um  levantamento  que  apontou  a  diminuição  de

ocorrência criminal em 73% nessas áreas.

Houve uma lei de incentivo ao esporte,  com uma conta social  na Secretaria  de

Esportes.  Esse  financiamento é  proveniente  da  dívida  ativa  do  Estado,  que é  de

quase R$30.000.000.000,00. Uma das empresas devedoras do Estado investiu no

esporte,  comprometendo-se,  por  10  anos,  a  fornecer  material  esportivo  e  de

educação física para 300 escolas públicas de Minas Gerais.

Citarei  outra  ação  importante,  que  é  o  xadrez  como atividade  na  escola.  Uma

professora  de  matemática,  em  Governador  Valadares,  tinha  problemas  com seus

alunos nessa matéria e introduziu o xadrez como atividade na escola. Essa atividade

trabalha a inteligência da criança, ajudando-a a fazer contas. Já temos um campeão

brasileiro de xadrez proveniente de uma escola pública do Estado de Minas Gerais.

Começamos fornecendo tabuleiro e peças de xadrez, uma ação dentro de um projeto

estruturador do esporte.

Gostaria de lembrar, em razão da presença da deputada Maria Tereza Lara, que

lutou por  ações  para combater  a violência  no trânsito,  que realizamos o ciclo  de

debates  Siga  Vivo  -  Pelo  Fim  da  Violência  no  Trânsito.  Desse  ciclo  nasceu  o

Observatório do Trânsito, que hoje tem à frente o subsecretário de Defesa Social.

Essa ação é muito  importante.  Significa  monitorar  no  Estado esses lugares.  Já

sabemos, deputada Maria Tereza Lara, que Montes Claros, por exemplo, é um drama.

No ano passado houve 780% mais acidentes de trânsito com moto na cidade. Tem de

ser  feita  alguma coisa.  O acidente  de  moto  é  mais  terrível,  porque o  tanque  de

gasolina e o guidão se chocam com a barriga do condutor. Aí a primeira coisa que

deve ser feita é lavar a barriga da pessoa e começar a cortar os membros dela, em

razão desse tipo de acidente.

Quero  citar  o  Zé Carneiro,  líder  dos  caminhoneiros,  que  lutou  para  que o  Dnit

colocasse uma rampa de escape na descida do Anel Rodoviário, do Olhos d'Água

para o Betânia. Ele dizia a mim e à deputada Maria Tereza Lara que radar e placa não

paravam carreta sem freio, que a única coisa que poderia fazê-lo era uma rampa de

escape. São 100m de brita e areia. Barcelona, na Espanha, é cheia de rampas de
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escape. O Brasil tem duas: uma na Via Anchieta e outra no Paraná. O Dnit as proibiu

aqui porque as pessoas roubariam a brita e a areia. Aí não adiantaria colocá-las. O Zé

Carneiro, líder dos caminhoneiros, morreu na BR-040, num local em que ele defendia

fosse colocada uma rampa de escape; um caminhão de areia sem freio passou por

cima do seu Uno. Fazemos até uma homenagem ao Zé Carneiro, que lutou tanto

para que pudéssemos ter mais segurança no trânsito.

Desculpem-me ter falado tanto, eu não tinha nem de falar, mas o André Quintão me

entusiasmou, a culpa é dele. Com a palavra, o Sr. Leonardo Ladeira, diretor central

de Coordenação da Ação Governamental da Secretaria de Planejamento e Gestão de

Minas Gerais, que disporá de até 30 minutos para a sua exposição sobre o tema “A

experiência do ciclo orçamentário”.

Palavras do Sr. Leonardo Ladeira

Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo, sou técnico do governo de Minas, formado

na Fundação João Pinheiro. Fiz meu mestrado junto com a Edite na ciência política e

até aproveito para cumprimentá-la, saudando também os deputados e o Adriano, que

está presente desde a primeira audiência pública da sociedade civil mais organizada.

O que vou expor é complementar à fala do deputado André Quintão; são várias as

semelhanças, mas vou destacar um pouco a parte do Estado e da valorização desse

instrumento de participação democrática. Quero apenas ressaltar  que é um prazer

falar para o Prof. Gomà, que é minha referência bibliográfica em todos os estudos. É

muita emoção estar aqui com o senhor.

Resgatei  um  desenho  antigo  do  Rattner,  de  1979,  que  era  um  modelo  ideal

triangular de planejamento público muito defendido até nos Estados Unidos na época.

Ele apresenta três figuras principais: o povo, os políticos e os planejadores. Na nossa

relação democrática - a democracia hoje como a melhor forma de governo possível;

alguns estudiosos dizem que não há nada melhor e nada pior que a democracia,

mas, como não encontramos o melhor, ainda seguimos com ela -, essa relação entre

o  povo  e  os  políticos  é  muito  clara.  O  povo  demonstra  suas  aspirações  e

reivindicações,  os  políticos  apresentam  planos,  os  quais  são  aprovados  em  um

momento específico - o eleitoral. Essa relação é bem estabelecida, alcançamos um

avanço significativo. No Brasil, felizmente, já atingimos 20 anos de democracia.
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Entre políticos e planejadores a relação também é clara. Os políticos têm equipes

técnicas  fixas,  especialistas.  Os  políticos  apresentam  seus  objetivos,  e  os

especialistas, como a subsecretária Albanita, aqui presente, terão de oferecer a eles

as alternativas viáveis para implementar aquelas políticas. No entanto, a relação que

falta - já era a crítica do Rattner em 1979 e ainda é a dos maiores defensores da

participação e da deliberação até hoje, muitos deles especialistas de Barcelona, como

o prof. Gomà - é entre planejadores e povo.

Os planos políticos não são muito claros nesses detalhes. Então, os planejadores

precisam ter uma relação de observação e controle mais direta das necessidades, e o

povo  tem  que  ter  um  espaço  para  mostrar  mais  claramente  seus  problemas  e

necessidades  a  esses planejadores  que vão tomar  a  decisão mais  importante  da

política pública,  que é a decisão do dia a dia da política pública. Então,  é nesse

cenário que o governo, por exemplo, na hora de estabelecer prioridades, tem que

conseguir examinar quem ganha com uma dada política pública, qual é a natureza do

ganho, quem se sacrifica, o que vai deixar de ganhar, qual é a renúncia gerada por

aquela  decisão  para  outros  grupos.  Nesse  sentido,  as  preferências  políticas  que

permeiam  todo  o  processo  de  implementação  da  política  pública  expressam  não

apenas a prioridade de um governo, mas vários  tradeoffs,  várias escolhas trágicas

para a própria população. A verdade é que essas escolhas, essas opiniões têm que

ser consideradas num processo decisório amplo que envolva a população. Há os que

defendem essa posição, como o Prof. Carneiro, que já citei.

É  nesse  cenário  que  começa  a  ser  defendida  uma  série  de  instrumentos  de

participação democrática. Nesse sentido, no Brasil,  a Constituição de 1988 traz as

audiências  públicas,  a  proposta  de  iniciativa  pública de projeto de  lei  e  estabiliza

conselhos e conferências como ferramentas prioritárias. O Brasil começa a ser um

grande celeiro dessas transformações no sentido da participação democrática. Esse é

um dos bons assuntos de gestão pública em que o nosso País é referência para

outros. Aí vem o Orçamento Participativo como um grande instrumento que se torna

referência cada vez mais valorizada no cenário mundial.

O que observamos no avanço dessas experiências é que elas reestruturam o papel

do Legislativo no sentido em que o senhor estava defendendo, da sua importância. O
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pensamento  contemporâneo,  quando  valoriza  a  participação  política,  recoloca  o

Legislativo como entidade máxima de representação de interesse político, porque, se

o  governo  é  um  candidato  eleito,  esse  candidato  tem  que  ter  uma  estrutura

administrativa muito grande, que não foi eleita para tomar decisões. A verdade é que

o Legislativo é todo eleito pela população, então ele representa mais de perto esses

interesses. É isso que defendia a teoria política clássica do Locke e do Rousseau,

que dizia que o Legislativo era mesmo a casa do povo, como ouvimos reforçado no

discurso da Assembleia. Essa relação de equilíbrio entre o Legislativo e o Executivo é

muito relevante nesse cenário de participação democrática. E a audiência pública é

um instrumento muito favorecido para fazer essa discussão, para representar e para

concretizar  essa  participação  do  povo  na  intermediação  entre  o  Executivo  e  o

Legislativo.

O que temos em Minas Gerais é um case de sucesso, com certeza, tanto da parte

do Executivo quanto da parte do Legislativo. A valorização desse processo, que hoje

está sendo comemorado nesse ciclo de debates, seus 10 anos, é um grande avanço

para a população mineira e um grande exemplo para toda a população brasileira e

para os demais países nessa relação entre Executivo e Legislativo. Vou aprofundar

um pouco para mostrar como, do lado do Executivo, isso interfere de fato nos planos

governamentais. Tenho um interesse acadêmico, faço pesquisa nessa área, e trouxe

um pedacinho de um estudo que fiz há mais tempo, em que aprofundei bastante a

avaliação das emendas populares que foram aprovadas e como elas transformaram

ou não a execução governamental. Esse artigo foi escrito com o meu amigo Rafael.

Retomando  a  fala  do  deputado  André  Quintão,  o  governo  de  Minas,  junto  da

Assembleia,  tomou  uma  decisão  estratégica  que  o  tornou  referência  de  gestão

pública internacional: valorizar mais os planos de governo. Então, os instrumentos de

planejamento do governo de Minas tratam de curto, médio e longo prazos. A longo

prazo,  há  o  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI  -,  que  é  uma

inovação. Vários governos já o têm, mas Minas é pioneira, como Estado, a elaborar

um plano de 20 anos para começar a pensar o que um governo tem que fazer.

Na verdade, esse plano mineiro não é uma iniciativa de 2013; ele já vem desde o

governo Itamar Franco, mas foi valorizado a partir do momento em que se ligou mais
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fortemente ao plano plurianual, com o PPAG 2004-2007. O plano mineiro traz uma

visão de futuro e metas de longo prazo, então estabelece redes de políticas públicas

que trabalharão as questões públicas. Ele tem um horizonte de 20 anos, e a primeira

coisa que o governo faz, no primeiro ano de governo, é pensar nesse horizonte. A

partir dele, montará a proposta de plano plurianual Portanto, esse plano contém, de

fato,  os  programas,  com  as  metas  físicas  e  financeiras  que  permearão  o  que  o

Executivo fará em seus quatro anos de governo.

A lei orçamentária é um instrumento de curto prazo que detalhará os programas

previstos no plano plurianual. Na realidade da administração pública brasileira, esse

plano  existe  desde  a  Constituição  e  é  obrigação  de  todos  os  entes:  municipais,

estaduais e federal. No entanto, muitas vezes, era colocado na gaveta, ou seja, era

feito no primeiro ano de governo e ficava na gaveta de alguma câmara, assembleia

ou até mesmo do próprio prefeito ou governador; não era colocado em prática a cada

lei orçamentária. No caso de Minas Gerais, o governo decidiu que a lei orçamentária

refletiria  claramente o plano. Com essa história  das audiências da Assembleia de

Minas,  já  contada pelo  deputado André Quintão,  ele sofre  revisões anuais  dentro

desta Casa, por isso é muito ligado à lei orçamentária.

Então,  essa é a estrutura de planejamento de governo,  que, no caso de Minas

Gerais, é detalhada com os órgãos em um acordo de resultados, que ainda detalha

cada estrutura prevista na Lei  Orçamentária Anual,  o  que permite ao governo ter

informações  qualificadas.  A  Secretaria  de  Planejamento  acompanha  essas

informações, o que também é uma vantagem, um avanço que favorece o processo de

participação promovido pela Assembleia.

O plano plurianual é o principal objeto discutido nas audiências públicas. O governo

de Minas divide-o em três tipos. Os programas estruturadores são os prioritários e

estão ligados às estratégias estabelecidas a longo prazo, 20 anos. Então, essa é a

grande prioridade do governo.  Existem ainda os programas associados  com uma

atuação mais complementar  em relação à estratégia,  e os especiais,  que são de

estrutura de governo, pagamento da dívida, pagamento dos servidores, etc. Ou seja,

estão mais ligados à sustentação dos demais programas executados.

Essa estrutura de projeto, processo, subprojeto e subprocesso é de gestão interna
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do governo e fica ligada ao acordo de resultados. O que importa ali é que houve uma

decisão da Assembleia de, nas audiências públicas, tratar dos programas prioritários

de governo, decisão muito acertada, já que, se são prioridades, devem ser tratadas

com a população, com uma maior interferência dela mesma. Isso significa que, por

meio das audiências públicas, Executivo, Legislativo e sociedade civil,  no caso de

Minas Gerais, estão ligados em todas as fases do ciclo de planejamento: desde o

primeiro ano de governo, em que se constrói a proposta; passa pela execução e o

monitoramento,  instituído  também  por  audiência  pública;  e  chega  à  avaliação  e

revisão anual.

É muito importante haver  uma informação qualificada para se fazer  isso.  Como

disse, no governo de Minas hoje existe uma estrutura qualificada de informações.

Além disso,  o plano plurianual,  a  cada ano que passa,  tem um detalhamento  de

regionalização muito maior. Aquele gráfico mostra a vocês que, ao longo de todo esse

processo de evolução das audiências públicas, o governo conseguiu aumentar sua

capacidade de mostrar resultados regionalmente. O plano plurianual, que, em 2008,

tinha  12%  das  ações  com  um  percentual  acima  de  70%  de  regionalização,  de

municipalização,  hoje  já  atinge  84%.  Essa  foi  uma  das  reações  à  pressão  das

audiências públicas.

Minas Gerais tem isso, e outros estados não têm. O governo federal ainda não tem.

O governo federal hoje tem 5% da sua despesa no acompanhamento regionalizado.

Então  Minas  já  consegue  chegar  a  84%,  o  que  favorece  a  comunicação  com  a

sociedade.  Lembro  que,  nas  primeiras  audiências  públicas,  quando  o  cidadão

chegava,  enxergava tudo na região central  e  perguntava por  que tudo estava na

região central.  Ele era de alguma outra região e queria ver sua região dentro do

plano. E o governo respondia que era daquele jeito por não ter havido o planejamento

correto  regionalizado.  Agora  o  governo  está  aprendendo  a  fazer  o  planejamento

regionalizado e com isso conseguirá melhor prestar contas à população.

Com essa tentativa de regionalizar cada vez mais o planejamento, a Assembleia

começou  a  promover  audiências  públicas  regionalizadas,  embora  ainda  não

consigamos atingir as 10 regiões de planejamento, e o governo também cada vez

mais tenta dar uma resposta. Hoje o governo tem um projeto gerenciado por mim
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chamado Governança em Rede, que tenta ir às regiões e tratar mais fortemente as

necessidades de cada uma delas através de comitês regionais e de participação com

a população e monitoramento, com a população conseguindo de fato acompanhar o

que  está  sendo  executado.  Hoje,  aliás,  temos  esse  portal  da  Assembleia,  que

consegue  traduzir  a  informação  que  está  nesse  plano.  Temos  um  sistema  de

gerenciamento,  que  é  um  sistema  técnico  com  que  o  governo  preenche  as

informações, o qual sempre foi disponibilizado para a Assembleia. Hoje a Assembleia

traduz essas informações e as coloca abertamente para a população nesse portal,

que tem de ser muito valorizado, até por esses movimentos sociais que estiverem

aqui presentes e por todos os acadêmicos que podem, assim, acompanhar mais de

perto a estrutura e as ações do governo.

Eu também coloquei  a  mesma tabela  do  deputado  que mostra  a  evolução das

emendas, mas fiz uma comparação das propostas surgidas e o que elas geraram de

emendas, seja no PPAG, seja na LOA. O gráfico mostra uma grande evolução nesses

últimos  anos.  Através  do  gráfico  consigo  mostrar  que  de  2003  a  2007  tínhamos

apenas cerca de 40% das propostas viabilizadas tecnicamente como emenda e, no

último quadriênio, passamos para 60%. Hoje temos 60% das propostas que surgem

nas audiências públicas interferindo diretamente no plano de governo como emenda.

Atribuo isso a uma qualificação maior das propostas. Essa qualificação maior tem

tudo  a  ver  com  essa  capacitação  que  a  Assembleia  tenta  promover  com  a

participação do governo. Agradeço à Regina e à Suzane, que já me convidaram para

vir aqui ensinar às pessoas o que significa o plano para fazerem uma emenda mais

qualificada. A participação democrática exige maturidade, que também é um dever

dos governos.

Por fim, queria mostrar essa análise que fizemos em 2008 sobre como afetar, de

fato, um programa de governo, essa programação plurianual. Não precisam enxergar

aquela tela porque é só uma estrutura maior do que é um programa de governo. Lá

em cima eu tenho o programa e embaixo tenho a ação orçamentária.  Esse é um

programa que contém diversas ações, e essa é a peça discutida na audiência pública.

A ação tem um produto, e para esse produto há uma meta física e financeira para o

horizonte  de  quatro  anos  planejado  regionalmente.  Uma  emenda  popular  ou
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parlamentar  ao  plano  pode modificar  o  programa,  pode  criar  um  novo  programa,

como o deputado nos mostrou que aconteceu em 2003; pode criar uma nova ação

dentro  do  programa,  pode  alterar  o  produto  do  programa,  pode  alterar  a

regionalização. Se tenho 100 para serem executadas e distribuo em algumas regiões,

a  emenda  pode  alterar  essa  distribuição  por  regiões.  Pode  alterar  os  textos  de

objetivo,  de  descrição  do  produto,  pode  alterar  tudo  isso.  Então,  esse  estudo

conseguiu mostrar que algumas propostas afetam mais diretamente os governos do

que outras. Quando você cria um programa novo, obviamente é a maior de todas as

propostas,  porque  ali  o  Executivo  ainda  não  estava  preparado  para  aquilo.  O

Executivo vai ter de se preparar para desenhar todo esse programa.

É claro que isso é um pouco pesado para os governos, já que eles têm menos

tempo de se planejar para dar uma boa resposta. Uma ação nova também é uma

capacidade de atuação mais  direta  no  plano.  Metas físico-financeiras  vão de fato

mexer no dinheiro do governo e no que ele terá de fazer.

No tocante à regionalização, à mudança de produto, de escopo para se alterar um

pedaço do texto legislativo, de fato isso significa pouco na alteração de uma política

pública.  Essa questão tem muito  a  ver  com a capacidade de influência  direta  da

proposta oriunda de emenda popular, para alterar alguma atuação direta do governo.

Já as mudanças integradas, que alteram produtos, regionalizações e ações, essas

possuem deliberações mais gerais,  como é o caso das emendas que o deputado

citou. Estou-me referindo à criação do monitoramento e da revisão.

O estudo que fizemos em 2008 mostrou que, das propostas oriundas das emendas

populares,  33%  alteravam  somente  o  escopo  geral,  o  que  significa,  dentro  do

objetivo, criar, por exemplo, uma frase a mais ou uma palavra a mais, podendo, sim,

afetar a ação governamental, mas com um potencial muito menor. Não muda quase

nada.  O que será  feito  não será  mudado,  nem mesmo a  quantidade de dinheiro

aplicado. Isso mexe menos com o planejamento. Vinte e oito por cento das emendas

estão ligadas à regionalização, que é complexa porque muitos dos planos dependem

de aprovação das prefeituras, ou melhor, de convênio com as prefeituras. Além disso,

isso ainda precisa ser viabilizado numa determinada região, o que não depende tanto

da vontade política ou da vontade da população, mas, sim, da realidade do programa.
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Às  vezes,  o  governo  também  não  consegue  dar  essa  resposta,  e  isso  só  será

possível por meio de uma emenda que altere a regionalização. Nesse caso, também

consideramos emendas que afetem menos a ação governamental.

O  gráfico  mostra  que  as  ações  novas  totalizaram  12%,  e  as  alterações  físico-

financeiras, 19%. Ele também mostra as porcentagens relativas ao escopo geral e às

ações  mais  integradas,  de  apenas  5%  e  2%.  Aliás,  essas  são  as  que  de  fato

conseguem afetar mais. Nesse estudo, também fizemos uma comparação entre as

emendas populares e as emendas dos deputados. As emendas dos deputados, que

são as que aparecem em vermelho no gráfico, vão direto aos pontos chamados de

ações novas e metas físico-financeiras. Há alterações em metas físico-financeiras.

Isso significa que o deputado, com uma equipe qualificada de assessores, consegue

de fato saber o que vai ou não fazer diferença na ação governamental.

Gostaria  de  ter  mais  tempo  para  estudar  a  evolução  e  espero  que  existam

acadêmicos tentando estudar isso, mas desde já posso afirmar-lhes que a evolução

vai mostrar que as pessoas estão aprendendo como interferir de forma mais efetiva

nos planos governamentais, na medida em que elas começam a entender como os

planos  funcionam.  Essa  é  a  grande  contribuição  que  a  audiência  pública  pode

conceder à população para que ela entenda como o governo funciona e qual é a

linguagem  governamental,  que  é  complexa.  Aí,  sim,  vamos  conseguir  interferir  e

aumentar a efetividade da participação democrática.

Nos últimos anos, constatamos a possibilidade concedida ao gerente do projeto,

que é o técnico. O técnico passou a ver e ouvir a população diretamente afetada. Isso

é muito importante porque agora a população pode conhecer o gerente,  já que o

governador  ela já  conhece.  O povo participa do processo de aprovação do pleito

eleitoral. Então agora a população vai poder conhecer o gerente e o que ele pensa,

bem como a realidade do programa. Aliás, a audiência pública consegue fazer essa

aproximação,  que  é  muito  saudável  e  necessária  à  administração  pública  e  à

participação democrática efetiva e qualificada.

Gostaria de registrar ainda que a mesa que compomos após a audiência pública é

muito  significativa,  porque  é  nessa hora  que o  governo vai  se  sentar,  depois  de

apresentadas as emendas e as propostas de emendas, para ouvir a qualificação das
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referidas emendas. Em seguida, a Assembleia vai defender a população, porque ela

representa a população. No início da minha carreira no governo, eu ficava fascinado

por  participar  dessas  mesas,  deputado.  Aliás,  juntos,  nós  participamos  de  muitas

mesas, deputado. O nosso trabalho era tentar entender o que a população estava

querendo dizer com determinada demanda. Todos os cidadãos sabem o quanto é

glorioso ver o Executivo e o Legislativo tentando entender o que a população está

querendo.  Essas mesas eram realmente significativas.  Naquela época,  também já

pensávamos na capacidade de execução.

Há algumas emendas que não são executáveis. A população quer essas emendas

porque ela não tem informação qualificada. Há uma simetria de informações. Lembro-

me de uma: educação superior para professores. Queriam um dinheiro que não era

suficiente.  Eles  colocaram ação  nova  com meta  física  e  financeira,  dinheiro  para

pagar curso superior para professores que não o tinham. Meta física: 15 mil. Nós nos

sentamos com a educação e vimos que não existiam 15 mil professores sem curso

superior  em todo o quadro de professores da educação pública em Minas Gerais.

Então o que era  aquilo? Uma falta  de conhecimento da  informação.  Por  isso,  os

governos  costumam  dominar  os  planos  governamentais.  Eles  têm  informação

qualificada,  e  a  população,  não.  Então  naquela  mesa  conseguimos  qualificar  e

direcionar para atender o objetivo para o qual aquela emenda foi feita. Quiçá no futuro

consigamos, aliás, ter a população também sentada nessa mesa para explicar melhor

suas demandas.

Termino  com  os  efeitos  potenciais  desse  processo  que  são  aqueles  que  toda

literatura de participação e deliberação defende. Acho que temos aqui um case real

com esses efeitos. Legitimidade e razoabilidade das decisões públicas. É óbvio que

esses planos, depois de passarem por um processo como esse de audiência pública,

tornam-se muito mais legítimos, e essa legitimidade é o cerne do que consideramos

democracia. Então naturalmente não é preciso explicar demais que esse processo é

fundamental.

Sustentabilidade.  É  muito  importante  dar  esse  processo  de  continuidade  dos

governos, e sobre isso, deputado, passaremos por uma mudança no ano que vem.

Tenho a certeza de que é muito difícil que esse processo volte atrás. Isso gera uma
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sustentabilidade.  Essa  relação  sociedade-governo,  Executivo-Legislativo  deve  ser

contínua - e ela está sendo contínua nesses 10 anos -, porque com participação gera-

se mais continuidade. É difícil que isso vire um projeto político. É difícil um governo

chegar e ter um projeto político diferente de continuar com a participação. Isso é para

todos os instrumentos.

Aumento  da  eficácia  e  eficiência  das  políticas.  Naturalmente,  quando  a  política

consegue atingir a realidade diante dos cidadãos, também consegue ser mais eficaz

do que se ficasse apenas na mão de um técnico que pensa a política. O técnico não

tem  todos  os  elementos  que  especialmente  a  população  organizada  possui  para

contribuir. Aprimoramento da concepção dos programas. O exemplo que o deputado

citou sobre a assistência social é claramente o de uma política muito mais qualificada,

depois de passar pelo processo de participação social.

Aumento do capital social. Espero ouvir na fala do Adriano que participar de todo

esse processo foi bom também para a ONG da qual ele faz parte e o movimento no

qual ele está inserido, pois isso com certeza qualifica o movimento. Este começa a

conhecer mais o governo e a se sentar mais com as pessoas certas a fim de tomar as

decisões  corretas  de  governo.  Accountability.  O  governo  consegue  muito  mais

mostrar  o que faz.  Como temos uma população que por  causa de toda a nossa

trajetória  histórica  e  cultural  é  desinteressada  dos  governos,  conseguimos  que  o

governo mostre melhor,  sem precisar  de  marketing político,  o que está fazendo e

deixe a população entender isso melhor, dando maior transparência também para as

decisões públicas. Isso é, com certeza, favorável a todos os governos.

Acesso às informações governamentais. Os cidadãos que participam - e vejo aqui

vários  que estavam  em  vários  processos  de audiências,  pois  temos  os  cidadãos

militantes que são históricos - conseguem tornar-se referência para a população de

como funcionam os governos e onde se consegue aquela informação qualificada de

que se precisa. Isso é muito saudável. Compreensão do funcionamento da máquina

administrativa.  Na  verdade,  nesse  processo  de  capacitação  promovido  pela

Assembleia Legislativa, mostra-se à população como funcionam a sociedade em que

ela vive e as estruturas de governo.

Um  dos  resultados  disso  é  este  último  efeito:  apropriação  de  interesses
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tradicionalmente  excluídos,  o  que  é  muito  relevante.  Conseguimos  ter  esses

interesses nos governos atendendo aos planos de governo, o que para os técnicos é

muito  favorável  porque  conseguem  mostrar  assertivamente  o  que  deve  ser  feito.

Assim, esse processo amadurece dos dois lados, seja do lado dos cidadãos, seja do

lado dos governos, considerando-se, então, Legislativo e Executivo em uma grande

parceria.  Acho  que  essa  parceria  aconteceu  nesses  últimos  10  anos  e  foi  muito

efetiva. Espero que ela continue acontecendo,  pois poderá gerar resultados muito

satisfatórios. Digo isso não só como técnico e acadêmico, mas como cidadão. Essa

parceria gera um resultado muito satisfatório para a população de Minas Gerais, que

ainda tem muitos desafios, como disse o deputado. Contudo, ela já tem também um

caminho e um instrumento real para seguir enfrentando esses desafios. Então, essa

era a minha contribuição. Quero dizer que a Secretaria de Planejamento e o governo

de Minas ficam muito satisfeitos com a posição da Casa Legislativa, da Assembleia

em todo esse processo, e também por conseguirem contribuir para esse processo

com o nível de informações gerenciais e com a forma de monitoramento que hoje

temos das nossas políticas. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

O presidente -  Agradecemos ao Sr.  Leonardo Ladeira.  Agradecemos também as

perguntas recebidas até agora.  Registramos a presença da promotora Dra.  Santa

Gema, representando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Com a palavra, a Sra. Edite Cunha, mestre em ciências políticas e coordenadora de

apoio à gestão da extensão na Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, que disporá de

até  30  minutos  para  a  sua  exposição  sobre  o  tema  “A  experiência  do  ciclo

orçamentário”.

Palavras da Sra. Edite Cunha

Bom dia a todos e a todas. Peço licença para ficar sentada à Mesa. Cumprimento a

deputada  Maria  Tereza  Lara,  os  deputados  André  Quintão  e  João  Leite,  os  Srs.

Leonardo Ladeira, colega de discussões e estudos na UFMG, Adriano Guerra e o

Prof. Gomà, que também me tem sido uma grande referência nos estudos que tenho

desenvolvido.

Parabenizo  a  organização  do  evento  pela  comemoração  dos  10  anos  de
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funcionamento  da  Comissão  de  Participação  Popular,  pela  criação  dessa

oportunidade de refletir sobre as suas práticas e discutir os caminhos trilhados até

então. Agradeço à comissão organizadora do evento o convite, que aceitei com muita

honra, e pela expectativa de contribuir com os debates realizados.

Minha discussão traz algumas reflexões desenvolvidas em um estudo que realizei

em 2007, por ocasião do meu mestrado. Naquele momento, buscava compreender o

potencial da Comissão de Participação Popular para influenciar, na perspectiva da

sociedade, a formulação do orçamento estadual da assistência social e os resultados

deliberativos sobre essa matéria. Esse estudo se concentrou no período de 2003 a

2005, e é nesse recorte temporal que farei as minhas observações.

Inicialmente  considero  que  a  Comissão  de  Participação  Popular  incorpora  uma

tipologia tradicional de instituições do Legislativo, que são as comissões. Adota uma

forma  de  organização  tradicional,  e  é  composta  exclusivamente  por  deputados

estaduais. Como órgão integrante da estrutura do Legislativo, seu funcionamento é

determinado pelo Regimento Interno da Assembleia, atendendo aos preceitos legais

relacionados ao funcionamento da Casa.

No  entanto,  como  bem  expôs  o  deputado  André  Quintão,  a  Comissão  de

Participação Popular possui algumas particularidades que a diferenciam das outras

comissões e a potencializam como canal importante de interlocução entre o Poder

Legislativo e a sociedade, especialmente no processo orçamentário,  que é o tema

que debatemos nesta manhã.

Quais  são  essas  particularidades  que  a  diferenciam  das  demais  comissões  e

possibilitam a viabilização da participação da sociedade no Poder Legislativo, mais

especificamente no orçamento público? Como isso já foi apresentado aqui, não me

alongarei  nessas  particularidades  das  atividades  desenvolvidas  pela  comissão.

Gostaria apenas de resgatar três aspectos importantes para esta nossa discussão.

Primeiro,  a  comissão  possibilita  que  entidades  da  sociedade  civil  apresentem

formalmente sugestões de projeto de lei e outros tipos de proposições legislativas em

um processo muito mais ágil; segundo, ela tem a função de receber e deliberar sobre

sugestões de proposições que, quando aprovadas, passam a tramitar no Legislativo;

terceiro, ela tem a prerrogativa legal, frente à Comissão de Fiscalização Financeira,
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de promover a discussão e a apreciação do orçamento estadual com a sociedade.

Identificadas essas particularidades, busco discutir alguns aspectos considerados

importantes  para  a  viabilização  da  participação  da  sociedade  no  processo

orçamentário.  O  primeiro  diz  respeito  às  regras  de  organização  e  dinâmica  de

funcionamento,  que  envolvem  as  competências,  a  composição  e  as  formas  de

interação  que  a  Comissão  de  Participação  Popular  desenvolve  com  outras

instituições  e  também  os  recursos  e  capacidade  de  influência  desta  comissão,

envolvendo temas por ela tratados e resultados deliberativos.

Em relação a regras de organização e dinâmica de funcionamento da comissão,

destaco especialmente que sua regulamentação permite o estabelecimento de uma

dinâmica participativa e plural ao prever a realização de reuniões abertas e públicas,

de uma mobilização das organizações da sociedade e da população em geral e de

realização de plenárias e audiências públicas ampliadas em regiões do Estado, para

informações e debates públicos sobre o conteúdo das leis orçamentárias.

A  regulamentação  também  permite  a  adoção  de  algumas  estratégias,

especialmente no processo de discussão do orçamento e de realização de cursos

sobre planejamento, orçamento público e monitoramento, abertos a representantes

da  sociedade  civil,  e  também  a  realização  de  reuniões  preparatórias  para

apresentação  de  demandas  durante  as  audiências  e  avaliação  da  execução

orçamentária.  Essa  dinâmica,  essa  regulamentação  possibilita,  ainda,  que  a

composição seja restrita aos membros da comissão em si, a ampliação e inclusão de

vários atores.

A comissão  tem  a  competência  de  discutir  e  encaminhar  para  a  Comissão  de

Fiscalização Financeira e  Orçamentária  a  proposta  resultante  de  suas  audiências

públicas,  sob  a  forma  de  emendas  ou  subemendas,  como  bem  esclareceu  o

deputado  André  Quintão.  Vê-se,  portanto,  que  essas  regras  que  orientam  o

funcionamento  da  Comissão  de  Participação  Popular  configuram  elementos

importantes para a ampliação do processo de participação e inclusão de diversos

interesses  da  sociedade  durante  a  discussão  e  apreciação  do  orçamento  e  na

apresentação  de  demandas  à  proposta  orçamentária,  que  é  apresentada  pelo

Executivo ao Legislativo.
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Destaco, também, as formas de interação da comissão com outras instituições, não

só instituições tradicionais do sistema político, mas inovações institucionais criadas a

partir de 1988. Ela amplia significativamente o número de participantes no decorrer do

seu funcionamento,  quando recebe em  suas  reuniões  representantes  de  diversas

políticas  públicas  e  da  sociedade,  quando  participa  de  fóruns,  conferências  e

plenárias de conselhos e outras instituições participativas e quando realiza reuniões e

audiências públicas.

Ao trazer e envolver novos atores em processos de negociação e deliberação do

orçamento público, a Comissão de Participação Popular desenvolve uma dinâmica de

funcionamento e formas de interação que constituem indicadores relevantes de suas

possibilidades para promover a participação nas discussões e nas decisões que são

tomadas pelo Legislativo no processo orçamentário.

Destacados esses elementos, passo a tratar dos resultados da comissão. A partir

da  exposição  do  deputado  André  Quintão,  ressalto  a  definição  do  orçamento  da

política de assistência social, que, a meu ver, é um caso simbólico que mostra como a

comissão, no período de 2003 a 2005, gerou a definição do orçamento estadual no

campo das políticas públicas, em especial, da assistência, porque, talvez, esse seja

um  período  de  maior  estruturação  e  adensamento  institucional  da  política  de

assistência social.  O fato de a comissão possibilitar,  nesse processo de discussão

orçamentária,  que  a  assistência  social  passe  a  se  constituir  como  um  projeto

estruturador  do  Estado foi  um impulso  significativo  na implementação do Sistema

Único de Assistência Social - Suas.

É importante destacar que a proposta orçamentária da área da assistência social é

apresentada pelo gestor dessa política, ou seja, pela Secretaria de Desenvolvimento

Social e, depois, submetida à apreciação das suas instâncias deliberativas: Conselho

Estadual de Assistência Social e suas conferências.

Além  de  passar  por  toda  essa  discussão  no  órgão  gestor,  em  suas  instâncias

deliberativas  do  Suas,  foi  nesse  processo,  juntamente  com  a  Comissão  de

Participação Popular, que se conseguiu, para 2004, a expansão de um orçamento de

R$1.000.000,00  para  mais  de  R$19.000.000,00.  Naquele  momento  houve  uma

convergência  dessa  mobilização,  com  efetiva  participação  de  atores  da  área  da
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assistência social para a criação desse projeto estruturador, que passou a orientar os

recursos na área da assistência.

Esses  resultados  são  significativos  e  expressam  a  participação  viabilizada  pela

comissão  no  processo  orçamentário  do  Estado.  Portanto,  concluo  pelo  seguinte:

mesmo que a composição da Comissão de Participação Popular não evidencie uma

participação direta dos cidadãos na sua constituição, ela desenvolve uma dinâmica

de  funcionamento  que  possibilita  a  ampliação  e  a  pluralidade  da  participação  de

pessoas e organizações da sociedade civil em espaços de construção do interesse

público, a inclusão de temas relevantes e de caráter diferenciado na agenda pública e

a incorporação de agendas temáticas que produzem decisões no âmbito mais amplo

e de regulação social. A Comissão de Participação Popular possibilita a influência no

debate e nas decisões legislativas e, em especial, no caso que acompanhei na área

de assistência social.

O apoio das equipes da Assembleia Legislativa, disponível para os integrantes da

comissão e os participantes das audiências públicas no processo de discussão do

orçamento, é fundamental e determinante para a compreensão e o processamento

das deliberações que a comissão promove. Essa especificidade, essa tecnicidade do

orçamento público precisa ser traduzida. Nesse estudo ficou muito evidente o papel

dessa equipe que dava todo um suporte e processava o que chamo de gramática

orçamentária, que não é de fácil compreensão para nós, pobres mortais. Realmente,

é uma área muito técnica, mas isso não deve ser impedimento para o envolvimento e

a discussão do orçamento.

A participação da sociedade no processo orçamentário impõe alguns desafios. Para

mim,  dois  são  mais  significativos.  Um  deles  é  o  acompanhamento  e  avaliação.

Naquele  período,  quando foram iniciadas as atividades da comissão,  ficava muito

evidente esse acompanhamento e avaliação da execução orçamentária,  mas hoje

vejo  que  esse  acompanhamento  não  deve  se  restringir  ao  alcance  das  metas

financeiras, que também é importante.

É preciso avançar na avaliação do impacto das transformações que esses recursos

possibilitam ao viabilizar ações nas políticas públicas. Quais os efeitos? O que esse

investimento gera de fato para a vida das pessoas, para a inclusão social e política?
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Esse é um desafio. Lembro que o orçamento é autorizativo. Realmente, se o que foi

deliberado está sendo efetivamente realizado, isso é de fundamental importância.

Uma segunda  questão  é  a  formação  e  a  capacitação  continuada  das  pessoas

envolvidas nesse processo, que é fundamental para possibilitar o rompimento com a

assimetria informacional entre o Estado e a sociedade e assegurar a participação

propositiva e argumentativa dos diversos atores envolvidos no processo deliberativo,

seja nas reuniões ordinárias, seja em momentos de grandes mobilizações, como nas

audiências públicas.

Não vou me estender, pois muito do que identifiquei nesse trabalho já foi abordado.

O importante é continuar a conversa durante o debate. Registro como uma inovação

institucional a Comissão de Participação Popular, que possibilita inovar e contribuir

para  a  democratização  do  planejamento  público  participativo  e  deliberativo  do

orçamento.  Esta  é  uma  inovação:  modificar  a  dinâmica  desse  processo  de

deliberação do orçamento,  que é  tão complexo e  envolve  tantas  relações,  tantos

atores numa cadeia de prazos, de burocracias que nem sempre são acessíveis à

compreensão  das  pessoas.  A comissão  também  tem  a  capacidade  de  inovar  na

ampliação  do  espaço  democrático  entre  a  sociedade  e  o  Estado.  Por  fim  e

fundamentalmente, consegue romper com o tradicional monopólio dos interlocutores

habituais na discussão e decisão sobre o orçamento, incluindo pessoas, instituições,

temas e possibilidades de ação, num processo compreensível para todos, o que é de

fundamental importância. Agradeço a atenção. Continuaremos a conversa no debate.

Muito obrigada.

O presidente  -  Agradecemos à  ilustre expositora.  Com a palavra,  o Sr.  Adriano

Guerra, integrante da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de

Minas Gerais, que disporá de até 30 minutos para a sua exposição sobre o tema “A

experiência do ciclo orçamentário”.

Palavras do Sr. Adriano Guerra

Bom dia. Primeiro quero agradecer  ao deputado André Quintão este espaço de

representação,  em  nome  da  Frente  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente,  fórum  que  represento  aqui  hoje.  Ele,  por  meio  da  Comissão  de

Participação Popular, nos convidou para participar deste momento de reflexão sobre
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a  trajetória  da  participação  no  processo  orçamentário.  Cumprimento  também  os

colegas que estão na Mesa, o Leonardo, a Profa. Edite, a Deputada Maria Tereza

Lara e o deputado João Leite.

A história, a trajetória da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Minas Gerais, instância que reúne organizações da sociedade civil que atuam na

política  da  infância  no  Estado,  confunde-se  com  a  história  da  Comissão  de

Participação  Popular.  Em  2003,  no  primeiro  momento  de  acompanhamento  da

discussão  do  PPAG,  no  momento  em  que  a  comissão  estava  surgindo,  fomos

convidados a participar do processo. Na época, a Escola do Legislativo promoveu um

curso  para  as  lideranças  políticas  e  sociais,  a  fim  de  nos  ajudar  a  entender  o

processo orçamentário. O interesse da área da infância pelo tema é anterior. Temos

experiências  no  âmbito  nacional  de  acompanhamento  do  Orçamento  Criança  e

Adolescente - OCA -, que surgiu em meados da década de 90, a partir da atuação da

Unicef, da Fundação Abrinq e de outras entidades. Naquele momento, esses atores

começaram a perceber a importância de se levar a discussão da política da infância

para o orçamento, uma vez que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do

Adolescente a definiram como prioridade absoluta. Isso não seria viável se não fosse

traduzido no âmbito orçamentário. Desde então, essa vem sendo a nossa luta. Ainda

hoje não podemos dizer que a infância e a adolescência no Brasil, em Minas Gerais e

nos diversos municípios do Estado e do País, são prioridade absoluta. Essa é uma

luta política que as organizações da sociedade civil  e o governo têm empreendido

para assegurar que essa prerrogativa esteja traduzida no orçamento.

Num  primeiro  momento,  gostaria  de  apresentar  alguns  dos  desafios  que

vivenciamos nessa trajetória de participação. Como disse o deputado André Quintão,

é um processo de aprendizado da sociedade civil  aprimorar a sua capacidade de

atuação  no  âmbito  orçamentário.  O  primeiro  desafio  teve  relação  com  a  nossa

dificuldade de entender o documento, as peças orçamentárias e de traduzir  aquilo

aos nossos pares. Nesse momento, foi fundamental o apoio da Escola do Legislativo.

Ao longo dos anos, o investimento de outras organizações da sociedade civil,  que

foram se aprimorando no processo com oficinas, cursos e grupos de discussão em

torno  do  documento  orçamentário,  foi-nos  permitindo  entender  paulatinamente,
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decifrar  de  alguma  forma  o  documento  orçamentário  e  perceber  que  não  era

meramente  técnico.  Fomos  nos  apropriando  dele  e  percebendo  que  era  um

documento político, em que estão expressas as prioridades dos governos em relação

às diferentes demandas da sociedade. Como disse o deputado André Quintão, ele é

finito. Se por um lado, fizemos pressão, vamos dizer assim, para garantir que a nossa

agenda política em prol da infância fosse assegurada, também percebemos que nós,

entes da sociedade civil, precisávamos nos organizar, nos articular. Muitas vezes, o

que  sobra  efetivamente  para  se  investir  na  política  social,  nas  políticas  que

reivindicamos, é muito restrito.

Não  temos  volume  de  recursos  suficiente  para  todas  as  políticas.  Então  era

necessário  conseguirmos  priorizar  nossas demandas.  Há movimento  indígena,  da

criança, de segurança alimentar e diversas agendas e pautas sociais, que também

eram vistas aqui nos momentos de discussão em audiências. De alguma forma, a

Assembleia,  nas  etapas  de  formulação,  também  se transformava  numa arena da

sociedade civil,  ao mesmo tempo em que viabilizava nosso diálogo, tanto com os

parlamentares  quanto  com  os  gestores.  E  aí  vinha  outro  desafio,  a  assimetria

informacional que tínhamos em relação aos gestores. Muitas vezes chegávamos à

audiência  e  solicitávamos,  por  exemplo,  15  mil  escolas,  além  da  formação  de

diversos professores.

Essas  demandas,  quando  reverberavam  na  Mesa  ou  entre  os  gestores  que

estavam nos ouvindo, soavam como absurdas. Ali, de alguma forma, fomos refinando

nossa capacidade de propor, de entender e fazer as proposições adequadas. Se, por

um lado, não tínhamos tanta informação sobre o documento orçamentário, sobre o

tipo  de  proposta  que  era  necessária,  de  outro  lado  conhecíamos  muito  bem  a

realidade. A possibilidade de fazer o nosso diálogo, ainda que o nível de informação

que tínhamos fosse restrito, facultava-nos trazer para a gestão política um pouco da

realidade que estávamos observando na execução dessa política.

Entendo que, ao longo do tempo, o próprio processo de planejamento do governo

federal foi sendo aprimorado. Isso refletiu também no entendimento da nossa leitura

desses documentos.  Víamos que,  por  mais  que houvesse um planejamento bem-

estruturado  -  e  o  governo  de  Minas  tem  feito  um  bom  trabalho  no  formato,  na
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linguagem e na estrutura -, a execução ainda deixava muito a desejar. Sabemos que

muitas políticas sociais ainda não são prioridade, não só em Minas, mas também em

outros  estados  e  em  outras  cidades,  como Belo  Horizonte,  município  que temos

acompanhado. Esses desafios são muito importantes.

Há um desafio interno da sociedade civil: a mobilização, a qual não podemos deixar

de  considerar.  É  muito  árido  discutir  o  orçamento.  Tínhamos  dificuldades  -  e

continuamos  tendo  -  de  mobilizar  nossos  pares  para  estarem  presentes  nos

momentos  de  discussão,  nas  audiências,  para  a  formulação e  revisão  do PPAG,

revisão do monitoramento. A agenda de incidência política, no âmbito do orçamento,

é  muita  intensa,  contínua.  Todo  ano,  no  primeiro  e  segundo  semestres,  há  um

processo  contínuo  de  participação  na  formulação  das  leis  orçamentárias  e  no

acompanhamento de sua execução. Neste ano, especificamente, isso aconteceu, no

caso dos municípios, na formulação do PPAG.

É difícil manter um nível de mobilização nesse processo, em função da dificuldade

de acompanhar o orçamento em si e do esvaziamento dos espaços de participação

da sociedade civil. Nesse sentido, quero falar um pouco sobre como tem reverberado

o que a Profa. Leonora chamou de “Jornadas de Junho”, no âmbito da sociedade, e

como isso causa impacto em nossa mobilização. Acho que é importante refletirmos

sobre isso.

No processo de participação, no âmbito do Estado de Minas Gerais, nossa atuação

e nosso diálogo foram constantes com a Comissão de Participação Popular. Destaco

ainda a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança, que sempre foi um

ator. Tivemos a possibilidade de dialogar com os dois entes, uma vez que o deputado

André Quintão estava à  frente  dos dois  espaços.  A frente parlamentar  não é  um

espaço formal da Assembleia, mas uma instância de articulação dos parlamentares

que apostam na política da infância como uma política relevante. Esse diálogo com a

Comissão de Participação Popular sempre foi muito rico, muito profícuo, porque nos

possibilita acessar informações difíceis de serem acessadas, bem como possibilita o

diálogo político, porque tínhamos dificuldade de efetivar nossas demandas.

De alguma forma, como disse no início, chegavam demandas muito absurdas, por

não  haver  ainda  o  entendimento  de  como  traduzir  uma  realidade  social,  para  a
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programação política do governo. A Comissão de Participação Popular foi essa arena

em que conseguimos fazer o nosso para casa e construir o nosso entendimento do

que  seria  necessário,  que  tipo  de  emenda deveria  ser  feita.  Ao longo dos  anos,

estamos conseguindo aprimorar muito esse processo. A institucionalização do espaço

de participação aqui na Assembleia vem evoluindo ao longo dos anos. O fato de as

comissões da Casa promoverem também essa discussão, de essa discussão não

ficar restrita ao âmbito da Comissão de Participação Popular, também é um desafio

para  nós,  porque,  por  algum  motivo  que  temos  de  entender,  isso  desmobiliza  a

sociedade  civil.  Vamos  esvaziando  um  pouco  a  nossa  capacidade  de  estar  aqui

presentes nestes momentos que estão sendo criados pela Assembleia.

Um fato importante nesse processo, dos últimos 10 anos, desse acompanhamento,

tem a ver com o nosso acesso às informações sobre a execução orçamentária. Em

um primeiro momento esse acompanhamento era realizado trimestralmente quando

conseguíamos acessar o relatório da execução orçamentária da Frente Parlamentar

dos  Direitos  da  Criança;  agora  é  realizado  quadrimestralmente.  Ali  conseguimos

perceber  de  que maneira  a  política  da  infância vinha sendo executada,  com que

índice de execução vinha acontecendo. Lembro que, num primeiro momento, era um

grande desafio acessar essa informação. Se não me engano, a consultoria técnica da

Minoria  é  que  conseguia  acesso  ao  Siafi  e,  a  partir  desse  acesso,  gerava  um

relatório.  Contávamos  com  voluntários,  que  faziam  o  processamento  dessa

informação.  Era  um  grande  volume  de  dados,  em  uma  planilha  gigantesca,  e

fazíamos a classificação do orçamento para determinarmos quais  políticas tinham

relação  direta  ou  indireta  com  crianças  e  adolescentes.  A partir  desse  processo,

gerávamos o relatório que servia de insumo para nosso debate na Assembleia. Isso

acontecia e continua acontecendo quando participamos da discussão política com os

parlamentares, com os gestores que estão aqui nas audiências. E, de alguma forma,

conseguimos apontar quais são as lacunas que percebemos na execução da política,

ainda  que  a  execução  orçamentária  em  si  nos  aponte  de  que  maneira  ela  tem

acontecido.

Ao verificar o documento, percebemos claramente que, ao longo dos anos, pela

pauta  do  Movimento  da  Infância,  há  reivindicação  por  mais  investimentos,  o  que
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sempre  foi  pouco  priorizado  no  âmbito  orçamentário  do  governo  do Estado.  Nos

últimos  anos  estamos  demandando  mais  investimentos  para  nossos  centros

socioeducativos para atendimento ao adolescente que comete ato infracional,  pois

ainda estão sem condições de atender à demanda. Não falo apenas dos centros de

internação,  mas  também  das  políticas  de  atendimento  em  meio  aberto,  que

continuam sendo, ainda que observemos uma evolução do número de vagas e do

atendimento à política, muito deficientes. Ficamos sabendo, por exemplo, que vários

adolescentes  estão  sendo  assassinados,  estão  morrendo  nos  centros

socioeducativos e também estão em situação precária nesses centros. Esse é um

exemplo de política pública que o Movimento da Infância vem reivindicando ao longo

dos anos, a partir  desse trabalho de acompanhamento do orçamento e de diálogo

com a Comissão de Participação Popular.

De alguma forma,  estamos  aprendendo  também a dialogar  entre  nós  mesmos.

Como disse antes, a sociedade civil às vezes não conversa entre si. Temos de fazer

autocrítica.  Muitas  vezes  temos  dificuldade  de  articular  nossas  agendas.  Velhas

práticas ainda acontecem na discussão do orçamento,  com discussões restritas a

grupos  pequenos,  entre  quatro  paredes,  com  negociações  entre  segmentos  da

sociedade civil, parlamentares e o Executivo.

Trazer a discussão política da sociedade civil  para a Assembleia sempre foi um

desafio para  nós,  a fim de chegarmos aqui,  na  audiência,  alinhados com nossos

pares, sabendo que muitas vezes teremos de abrir mão da nossa demanda; teremos

de negociar determinada política que defendemos -  que poderá ficar em segundo

plano - a partir do momento em que percebemos a relevância de outra demanda que,

naquele  momento,  pode  ser  mais  estratégica.  Essa  é  uma  dificuldade  que

vivenciamos,  mas  também  um  aprendizado  que  vimos  construindo  ao  longo  dos

anos.

Gostaria de refletir sobre como aprimorar o processo de participação no âmbito da

Assembleia  e  do  Parlamento  de  maneira  geral.  Conversando  com  vários

companheiros  e  percebemos  a  dificuldade  de  mobilização  que  enfrentamos  nos

últimos anos, o que se reflete no esvaziamento das audiências. Isso se dá devido a

uma conjuntura do movimento social. Muitas organizações que pertencem à frente de
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defesa são institucionalizadas, e sua própria necessidade de sobrevivência nos leva a

fazer conveniamento público e a buscar recursos para sustentar nossos projetos. E

isso,  de  alguma  forma,  tira  nossas  organizações  desses  espaços  políticos  de

participação. Esse é um desafio que ocorre dentro do movimento social.

Por outro lado, a partir das manifestações de junho, houve esvaziamento não só

das instituições políticas como o Parlamento - a Assembleia, a câmara -, mas também

das próprias ONGs que atuam politicamente no âmbito das demandas setoriais, como

as  referentes  a  crianças  e  adolescentes.  Esse  ir  às  ruas  reivindicar  trouxe  uma

ebulição  de  pautas  que  gerou  interferência  na  decisão  de  vários  governos  nos

âmbitos  municipal  e  estadual,  mas também  esvaziou  os  movimentos  tradicionais,

como é o caso da frente, dos fóruns, das instâncias de articulação da sociedade civil.

E  isso  vem  sendo  um  desafio  vivenciado  cotidianamente,  desde  então,  pelos

movimentos da sociedade civil. Isso se reflete na mobilização que conseguimos trazer

para esta Assembleia.

Por outro lado, as pautas foram deslocadas para o âmbito da cidade. A discussão

política se deslocou fortemente para o que poderíamos englobar num grande guarda-

chuva,  no direito  da cidade. São as questões pertinentes ao transporte público, à

mobilidade,  à  saúde.  A pauta  política  centrou-se  nas  questões  da  cidade,  o  que

esvazia  a  discussão  no  âmbito  estadual.  Se  é  difícil  para  a  própria  Assembleia

interiorizar a discussão, é muito mais difícil para a sociedade civil levar suas pautas

para o interior do Estado. A frente de defesa sempre está em articulação com fóruns

regionais, mas, nos últimos anos, notamos também o esvaziamento desses fóruns.

Hoje  poucos  fóruns  conseguem  sobreviver  mantendo-se  ativos  na  atuação  e  na

articulação política. Esse é um desafio, porque a pauta estadual não é prioridade dos

movimentos. Instituições como a frente de defesa, o Fórum de Segurança Alimentar e

outros que atuam no âmbito do Estado certamente vêm lidando com esse grande

desafio de trazer a pauta política do Estado para o debate. E, com esses movimentos

de junho e o processo deflagrado a partir dessas mobilizações, isso fica ainda mais

difícil, na medida em que a discussão política se desloca para a cidade.

Praticamente um terço da população mineira é formado por crianças e adolescentes

de até  10  anos,  que é  o  recorte  que o  IBGE faz.  A nossa pauta  continua muito
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relevante  no  âmbito  das  políticas  públicas  sociais.  Trata-se  de  um  segmento  da

população  extremamente  relevante  do  ponto  de  vista  quantitativo,  mas,

principalmente, do ponto de vista da priorização das políticas, conforme estabelece a

Constituição.  Continuamos  fortemente  conectados  com  a  agenda  política  do

orçamento. A Comissão de Participação Popular tem sido o espaço estratégico de

diálogo, a partir do qual conseguimos entrar no processo legislativo de deliberação

das políticas do orçamento, mas também conseguimos fazer uma mediação com os

gestores da política.

Esses  dois  aspectos  têm  sido  muito  importantes.  Quando  reivindicamos  e

conseguimos uma reunião,  é produtivo,  mas,  quando o gestor  integra a mesa de

trabalhos, a apresentação das nossas questões é facilitada. Esse papel de mediação

que a comissão vem fazendo e a abertura que vem gerando no nosso diálogo com o

governo do Estado têm sido fundamentais, mas ainda há muito a aprimorar. Primeiro,

em relação à nossa capacidade de acompanhar mais especificamente a qualidade da

execução da política. Esse é um ponto em que temos tido muitas dificuldades.

Considerei interessante a iniciativa do portal Políticas Públicas ao seu Alcance. Foi

um grande ganho no acesso à informação, que ainda é um desafio que estamos

conseguindo  superar  em  função  até  da  Lei  de  Acesso  à  Informação.  O  fato  de

conseguirmos  acessar  pela  internet  os  dados  da  execução  orçamentária,  de

cumprimento de meta física e informações sobre a política tem sido fundamental.

Porém,  ainda  temos  dificuldade  de  fazer  um  monitoramento  mais  qualitativo  da

execução da  política.  Esse  é  um  ponto  que  podemos  aprimorar,  e  certamente  a

Assembleia  e  a  Comissão  de  Participação  Popular  podem  oferecer  uma  grande

contribuição nesse aspecto.

Outro ponto em que temos muito a avançar é em relação ao uso das tecnologias

como forma  de chegar  a  territórios  que  dificilmente  alcançaríamos  fisicamente.  A

internet tem sido cada vez mais o meio de diálogo e de debate público. No entanto,

existem muitos riscos, já que ela provoca uma confusão de vozes e de atores que se

reflete  na  qualidade  das  pautas  políticas.  Prova  disso  é  que  as  mobilizações

mostraram uma profusão de pautas. Por exemplo: de um lado, alguns defendem a

redução da idade penal; de outro, pessoas são contrárias. Era uma grande salada de
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reivindicações. Precisamos canalizar essas demandas para as instituições políticas -

no caso, a Assembleia e as câmaras municipais. É bom saber que há vereadores

aqui,  porque este ano existe uma pauta importante, que são os planos plurianuais

municipais, que com certeza vão refletir as reivindicações que surgiram.

Por  fim,  queria  fazer  alguns  destaques.  Propusemos  várias  emendas  e,  pela

informação  que  recebi,  significariam  quase  30  milhões.  Nesse  caso,  o  recurso

financeiro não é tão relevante, mas sim a oportunidade de inserirmos as demandas

no orçamento. A campanha Proteja a Criança e o Adolescente praticamente surgiu de

uma proposta de emenda popular.  A partir  daí é que ela emergiu e o governo do

Estado dela se apropriou. O fortalecimento de conselhos tutelares também é uma

pauta importante. Visa a oferecer infraestrutura, automóveis,  computadores. Temos

viabilizado uma série de conquistas. Muitas vezes não são recursos muito vultosos,

mas conseguimos inserir várias dessas pautas no volume total e, a partir daí, batalhar

no âmbito do governo estadual, para que sejam executadas - e várias não o foram, é

importante ressaltar. Devo destacar que, se por um lado, temos conseguido inserir

nossas pautas no planejamento, por outro percebemos que muitas delas não saem

do índice mínimo de execução - isso quando ele não é zero. A demanda social é

muito  grande,  e  a  prioridade  do  investimento  público,  muitas  vezes,  não  está

canalizada  para  ela.  Temos  ainda  uma luta  muito  intensa  a  travar  no  âmbito  da

incidência  política,  para  garantir  maior  execução  das  políticas  da  infância,  maior

volume de recursos dedicados a essa política e maior eficiência e qualidade na sua

execução. Acontece de a política estar sendo executada de forma ineficiente.

Esse diálogo tem sido fundamental para continuarmos monitorando. Eu me sinto

muito  feliz  de  participar  de  um  pedaço  dessa  história,  nos  últimos  10  anos,  de

acompanhamento do orçamento e de controle social das políticas da infância.

Agradeço, mais uma vez, a possibilidade de estar aqui fazendo essa representação

em  nome  da  sociedade  civil.  Esse  trabalho  é  um  desafio  e  tem  um  grande

simbolismo, porque já estivemos aqui em vários momentos. Quero destacar também

que o Ministério Público tem sido um ator central nesse processo pela qualificação

dos seus técnicos. A Silmara também está aqui. Ao longo dos anos, vimos fazendo

várias  discussões,  aprimorando  a  nossa  capacidade  de  diálogo,  de  atuação  no
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orçamento, e o Ministério Público tem sido um par muito importante. Nós formamos

um grande coletivo, não só da sociedade civil, mas também dos técnicos da própria

comissão, dos mandatos mais conectados, como é o caso do mandato do deputado

André Quintão. Somos um grande grupo de trabalho que vem atuando em prol da

política da infância. Muito obrigado pela possibilidade dessa representação. Espero

que  a  Comissão  de  Participação  Popular  se  renove  e  consiga  incorporar  novas

ferramentas para fortalecer a atuação da sociedade civil. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre Debates

O presidente  -  Neste instante  daremos início  aos  debates.  Solicitamos aos  que

fizerem  uso  do  microfone  que se  identifiquem  e  sejam  sucintos,  dispensando  as

saudações  pessoais.  Cada  participante  disporá  de  até  3  minutos  para  sua

intervenção. Lembramos que a leitura e apresentação oral de perguntas serão feitas

de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates

O presidente - Temos algumas demandas apresentadas, que serão encaminhadas

à Comissão de Participação Popular  ou para a comissão que tenha a ver com a

demanda para se transformar em requerimento, em proposições e encaminhamentos

da Assembleia Legislativa.

O  Paulo  de  Almeida  Machado,  vereador  de  Governador  Valadares,  solicita

seminários sobre a Comissão de Participação Popular em Governador Valadares e a

interiorização de  audiência  pública  sobre  participação política.  Vamos  encaminhar

essa demanda à Comissão de Participação Popular, do deputado André Quintão

Rosilene Cristina, estagiária de psicologia do Cras Havaí,  na Ventosa, solicita a

construção de projeto sobre o uso abusivo de drogas ilícitas, especialmente na Vila

Ventosa. Vamos encaminhar a demanda.

Adiel Elias de Souza, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de

Montes Claros, e a Ana Lúcia Guimarães Couto, da ONG Vertente Solidária, solicitam

incluir  no  orçamento  recurso  destinado  ao  custeio  de  despesa  referente  a

hospedagem,  passagem  e  alimentação  para  oportunizar  maior  participação  da

sociedade civil e dos movimentos sociais. Também encaminharemos a demanda ao

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Sabemos que, em
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vários momentos, a Assembleia Legislativa faz isso.

A primeira intervenção oral é da Alessandra Santos Souza, do Fórum Estadual Lixo

e Cidadania, de Minas Gerais. Peço a ela que se encaminhe para um dos nossos

microfones para sua manifestação.

A Sra.  Alessandra  Santos  Souza  -  Bom  dia  a  todos.  Gostaria  de  ressaltar  a

importância da pergunta da Comissão de Participação Popular para o Fórum Estadual

Lixo  e  Cidadania,  porque  a  atuação  do  fórum  coincide  com  as  atividades  da

Comissão de Participação Popular,  tendo em vista  o  trabalho  do deputado André

Quintão, que, desde a sua época de assistente social, acompanha as atividades do

fórum.

A pergunta  é:  como  a  Comissão  de  Participação  Popular  pode  contribuir  para

sensibilizar as demais comissões da Casa e as Secretarias de Estado para os nossos

temas, não só os do Fórum Estadual Lixo e Cidadania, que atua com programas de

coleta  coletiva  e  inclusão  de  catadores,  mas  também  com  os  dos  índios,  das

crianças, da segurança alimentar e outros? Muitas vezes percebemos que, mesmo

com  as  emendas  aprovadas  e  executadas,  existem  muitas  ações  isoladas  das

Secretarias  que vêm ao encontro dessas emendas.  Então,  falta  sensibilização do

governo do Estado em relação a esses temas. O Leonardo Ladeira disse que, no

governo  do  Estado,  existe  uma  sensibilização  grande  em  relação  aos  temas

excluídos, aos que não estão na pauta, mas, na prática, percebemos que acontece

um pouco diferente.

O  presidente  -  Pedirei  ao  deputado  André  Quintão  que  responda  a  esse

questionamento e também ao do Marco Antônio dos Santos, da Fundação Metodista:

“Qual é a proposta do deputado André Quintão para que os municípios coloquem as

crianças como prioridade em seus orçamentos?”. Além disso, a Regina Magalhães

solicita que ele fale um pouco sobre “o papel da proposta de ação legislativa, para

explicitação  dos  argumentos  relativos  ao  processamento  técnico  e  político  das

sugestões  populares  sob  a  sua  forma  de  acolhimento,  tornando  pública  essa

argumentação  para  a  população”.  O  deputado  André  Quintão  dispõe  de  até  30

minutos para responder.

O  deputado  André  Quintão  -  Alessandra,  o  desafio  -  e  ontem  o  mencionei  na
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abertura -, primeiro, é envolver as comissões permanentes da Assembleia Legislativa

nos processos institucionalizados de monitoramento e acompanhamento de políticas

públicas. E esse desafio pode ser superado em um processo gradual. Lembro-me de

que,  quando  começou  o  monitoramento,  pouquíssimas  comissões  o  abraçavam.

Hoje, percebemos que algumas já interagem melhor com esse grande processo de

acompanhamento das políticas públicas.

Analisemos isso sob um aspecto mais interno da Assembleia: qual era a cultura

política  das  comissões  na  Assembleia  Legislativa,  naquela  modernização  que

mencionei e que já era um avanço naquele momento? Eram as audiências públicas.

As comissões se especializaram, além de sua tarefa normal de dar parecer de mérito

para os projetos em tramitação, em realizar audiências públicas, interiorizando sua

ação, o que foi um grande avanço. Agora, além disso, queremos trazer as comissões

permanentes para um acompanhamento mais sistemático das políticas públicas, ou

seja, queremos sair um pouco do varejo, por mais que ele, muitas vezes, signifique o

atendimento de questões fundamentais. Darei um exemplo: a Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial já tem uma participação substancial tanto na revisão do

PPAG quanto no seu monitoramento. Essa é uma conquista.

Agora,  esse é  um  processo  gradual,  e  você  tem inteira  razão:  não  vejo  muito

sucesso no monitoramento. Aí, Regina, podemos refletir sobre esse calendário que

realmente sufoca a sociedade civil.  A Adriana mencionou a sua dificuldade, pois o

calendário  é muito intenso:  monitoramento,  revisão e vida cotidiana.  E ele  sufoca

também a nós, deputados. Eu, por exemplo, gostaria de ir a todas as audiências de

monitoramento,  mas tenho que escolher  em que área atuar,  pois,  às  vezes,  uma

delas coincide com a discussão de um projeto de lei, com uma reunião de Plenário,

etc. É difícil, mas a Assembleia Legislativa está certa em realizar o monitoramento.

Esse é o ponto de partida.

Respondendo a uma observação do Adriano, na minha análise o monitoramento é o

espaço  de  discutir  a  qualidade  da  política  pública.  Na  terça-feira  houve  o

monitoramento das políticas de assistência. Discutimos conteúdo, o que está sendo

feito com o piso mineiro. Vimos o monitoramento como espaço de qualidade.

A questão do governo também é processo. Depende muito dessa pressão e da
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mobilização  popular,  dos  conselhos,  dos  fóruns.  De  fato,  todo  governo  tem  uma

característica  de  heterogeneidade,  principalmente  com  as  amplas  coalizões  e

alianças que são realizadas. Eu até reconheço que o órgão gestor, a Seplag, tem

sensibilidade  para  esse  processo.  Compartilho  esse  ideia  porque  acompanho  o

processo de negociação em que os técnicos da Seplag que acompanham as diversas

áreas  participam.  Existe  essa  sensibilidade.  A  Sedese,  por  exemplo,  tem  uma

construção junto até da política pública. A área da assistência social tem um contato

direto com o próprio governador. Sou da oposição e relatei o Fundo de Erradicação

da Miséria. Há um reconhecimento. Mas existem áreas em que não há. Temos de

pressionar.

Vou dar o exemplo da questão da incineração. A pedido do Fórum Estadual Lixo e

Cidadania, fizemos um debate público na Comissão de Participação Popular sobre a

parceria  público-privada  de  resíduos  sólidos.  O  presidente  Dinis  Pinheiro  estava

presente, e nós conseguimos cadeiras de todas as áreas da Assembleia porque havia

mais  de  1.500  catadores  de  materiais  recicláveis  na  Assembleia.  Naquele  dia  foi

solicitado um projeto de  lei  contra a incineração.  Eu e  o deputado Dinis  Pinheiro

subscrevemos  na  hora  o  projeto  sugestionado  pela  sociedade  civil,  e  ele  está

tramitando. Já passou na Comissão de Constituição e Justiça e tem petição pela

internet. Isso significou alguma coisa para o governo. Eles terão de refletir.

A Regina pergunta sobre a proposição com relação ao PPAG. Esse processo é

importante. Temos de ter qualificação prévia. Antes dos eventos principalmente de

revisão,  é  importante  agregar  os  cursos  feitos  pela  consultoria  e  pela  Escola  do

Legislativo, porque, quando a proposta chega mais bem-formulada, mais dirigida, tem

maior  capacidade de  ser  acolhida.  Mas  isso  não é  pré-condição.  Toda audiência

pública tem uma equipe técnica da Assembleia. O cidadão que não tem ideia técnica

da gramática  orçamentária  pode apresentar  a  sugestão,  e  essa sugestão vai  ser

traduzida  em  proposta  de  ação  legislativa.  Esse  mecanismo  é  interessante.  O

cidadão fala o que ele quer, e o técnico da Assembleia vai identificar aquela demanda

no conjunto do orçamento e vai tentar salvar o máximo, transformando cada sugestão

em  proposta.  Depois,  nessa  concertação  técnico-política,  a  proposta  poderá  ser

acatada ou não. Muita coisa vai para requerimento, muita coisa depende do governo
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federal, tem proposta política geral que não depende do governo do Estado e tem

coisa que pode ir  para o orçamento. Então, esse processo de produção de fato é

muito correto.

Deputado  João  Leite,  acho  que  perdi  a  segunda  pergunta  referente  ao  PPAG.

Escrevi a resposta. Neste ano, os municípios vão discutir o PPA para os próximos

quatro anos. Já existe uma metodologia de orçamento, que o Adriano mencionou, que

é  o  OCA,  que  poderemos  disponibilizar.  Também  podemos  fazer  a  planilha  do

orçamento da criança por município. O importante é vocês identificarem, em cada

município,  o  que  o  governo  está  investindo  em  ações  direta  ou  indiretamente

relacionadas às  crianças.  A Câmara Municipal  será  um importante  e  fundamental

espaço para isso, já que o vereador pode aprovar, rejeitar ou emendar o plano, e as

mobilizações serão essenciais. Aliás, conhecemos as relações do Executivo com o

Legislativo.

Por fim, quero chamar a atenção para o orçamento e para o PPAG dos municípios.

O presidente -  Gostaria de ilustrar  a fala do deputado André Quintão. Presido a

Comissão de Segurança Pública da Assembleia, e o monitoramento sobre as políticas

de segurança está marcado para o dia 11 de setembro, às 9h30min, na Assembleia

Legislativa.  Entretanto,  também  sou  relator  da  CPI  da  Telefonia,  cujo  presidente

convocou uma reunião para às 10 horas do mesmo dia 11. E como tentar ir montado

em  dois  cavalos?  É  a  coisa  mais  difícil  do  mundo:  às  9h30min,  haverá  o

monitoramento das políticas de segurança e, às 10 horas, como sou o relator da CPI

da Telefonia, preciso comparecer à reunião. Era só para ilustrar o que o deputado

disse.

Com  a  palavra,  Rafael  Maia,  que  fez  inscrição  para  intervenção  oral.  Com  a

palavra, Adiel Elias de Souza, do Conselho Municipal de Assistência Social de Montes

Claros. Por favor, utilize o microfone.

O Sr. Adiel Elias de Souza - Bom dia. Sou presidente do Conselho Municipal de

Assistência Social de Montes Claros. Aqui estou representando a sociedade civil.

A minha primeira  pergunta  é  para  o  deputado André  Quintão e  diz  respeito  ao

monitoramento  da  oferta  de  serviços  dos  governos  estadual  e  federal  para  as

políticas públicas na área da assistência social. O nosso conselho em Montes Claros
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tem grande dificuldade em fazer esses monitoramentos, porque não contamos com

veículo próprio. Nesse caso, sempre precisamos solicitar à Sedese que agende dia e

horário  para  o  monitoramento.  Automaticamente,  quando  vamos  executar  o

monitoramento e a avaliação do trabalho que está sendo ofertado, o pessoal já está

nos  esperando,  por  isso  não  conseguimos  fazer  o  monitoramento  de  forma

adequada, como fiscalizadores.

Também tenho uma pergunta para o Sr. Adriano, que, como assistente social, tem

interesse em defender a criança e o adolescente. Pela minha ótica, posso concluir

que,  após  a  criação  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  o  índice  de

criminalidade tem aumentado, e muito. Não tenho números e dados para apresentar,

mas  vemos  na  mídia  o  crescente  número  de  infrações.  Quero  saber  como nós,

cidadãos,  poderemos  ajudar  o  Legislativo  e  o  Executivo,  apesar  de  já  existir  a

participação da sociedade organizada. Digo isso porque não podemos nos esquecer

de  que  existem  pessoas  que  não  fazem  parte  de  nenhuma  organização

governamental, mas que também querem participar.

Vemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente retirou, em alguns casos, a

autoridade do pai e a possibilidade de respeito dos filhos. Antigamente o pai olhava

para o filho, e este já entendia o que ele queria. Não defendo a ideia de que o pai

deve chicotear o filho, mas, a partir do estatuto, o pai perdeu um pouco a autoridade.

Gostaria que comentassem um pouco sobre o que aconteceu após o estatuto. Esse

é um trabalho sobre o qual deveríamos pensar.  Agradeço, em nome do Conselho

Municipal de Assistência Social e de todos os moradores de Montes Claros. Muito

obrigado e parabéns aos deputados por este ciclo de debates que comemora 10 anos

da  Comissão  de  Participação  Popular.  Obrigado  por  trazer  a  população  para

participar junto ao Legislativo. Muito obrigado e bom dia.

O presidente - Obrigado, Adiel, que traz o nome de Deus em seu nome. Com a

palavra, o Pedro, do Instituto Pauline Reichstul.

O Sr. Pedro Moreira - Sou diretor do Instituto Pauline Reichstul e faço parte, a partir

deste  ano,  do  Conselho  Estadual  de  Economia  Solidária.  Quero  fazer  algumas

provocações aos  deputados e ao governo.  Inicialmente quero parabenizá-los  pela

engenharia institucional  que a Comissão de Participação Popular  conseguiu fazer.
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Acho  que  esse  é  um  modelo  talvez  nacional  e  até  internacional  para  pensar  a

institucionalização da participação popular no monitoramento e na constituição das

peças orçamentárias.

Contudo,  apesar  dessa  engenharia,  existe  um  problema  básico,  que  é

orçamentário. O orçamento não é feito de nomes nem de metas, mas de dinheiro.

Dizemos  que  a  Comissão  de  Participação  Popular  avançou  muito.  Se  são

R$13.000.000,00 na média dos 10 anos, esse valor representa 0,02% do orçamento.

Isso não tem nenhum impacto concreto na eficácia da política pública. O que temos?

Temos dois grupos possíveis de impacto. Um são aquelas políticas invisíveis para o

Estado. A economia solidária não tem dinheiro do fundo estadual. Se colocamos uma

emenda parlamentar de R$505.000,00, ficará “massa”: conseguiremos fazer 10 feiras

no Estado. O que isso muda na vida daquela pessoa que tem um empreendimento

popular?  Nada.  Temos um pequeno avanço,  que,  para  essas pautas invisíveis,  é

positivo e causa às vezes algumas ações perversas. Por exemplo, quando a emenda

popular entra, o fundo e a política do Estado às vezes saem. No caso da economia

solidária, aconteceu isso de forma concreta, e posso falar com certeza desse caso

específico.  Talvez aí  esteja a pista do motivo pelo qual não vêm a educação e a

saúde. O custo de participação é muito alto, como disse o Adriano. Então não justifica

debater  R$13.000.000,00,  se  um  médico  custa  quase  R$400.000,00  ou

R$500.000,00  por  ano  para  uma  prefeitura  pequena.  Os  valores  não  têm

consequência.

Como sempre somos provocados a apontar um caminho para aumentar o volume

de recursos, quero dizer algo aos nobres deputados. Hoje as emendas parlamentares

representam  cerca  de  R$300.000.000,00  no  Estado  de  Minas  Gerais,  o  que

corresponderia a 0,5% do orçamento do Estado. Se pensarmos em transformar isso

em  emenda popular,  nesse processo  de reforma política,  o  impacto  concreto  em

algumas  políticas  e  em  algumas  áreas  invisíveis  poderá  ser  um  grande  salto

qualitativo. Então gostaria que vocês comentassem um pouco o papel da emenda

parlamentar e, como alternativa, da emenda de participação popular.

Conversando um pouco mais com os gestores e acadêmicos, gostaria de saber

como  conseguiremos,  nesse  monitoramento,  avaliar  o  impacto  concreto  dessas
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políticas públicas, uma vez que os índices são de gestão. Também sou formado em

ciências sociais e tenho pós-graduação na João Pinheiro. Incomoda-me muito o fato

de não conseguirmos ir aos locais. Quando construímos uma cisterna em Januária,

por exemplo, e temos de andar 150km de areal para levar o negócio - e está no

mesmo lugar da planilha de outros lugares -, gostaria de saber como conseguiremos,

de fato, fazer isso? Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, a Sra. Ana Lúcia Guimarães Couto, da ONG Vertente

Solidária.

A Sra. Ana Lúcia Guimarães Couto - Bom dia a todos e a todas. Fiquei muito feliz

ao perceber a aprovação da alimentação escolar para o ensino médio, que veio do

Parlamento  Jovem.  Incomoda-me  e  preocupa-me  como  fica  essa  questão

orçamentária, uma vez que ontem já citei aqui, e volto a falar enfaticamente, que o

governo  de  Minas  não  investe  um  único  centavo  na  aquisição  de  gêneros

alimentícios.  Então,  isso  me  preocupa  muito.  Gostaria  de  saber  como  fica  essa

questão. Eu também não sei se nesse momento... Acho que o deputado João Leite já

se referiu à questão do recurso para participação aqui. Obrigada.

O presidente - Com a palavra, o Sr. Leonardo Ladeira, para responder a algumas

perguntas.

O Sr. Leonardo Ladeira - Na verdade, são muitos desafios. Citarei diversas vezes

meu  chefe  André  Reis,  que  semana  passada  esteve  aqui,  na  abertura  desse

monitoramento. É muito difícil  para o Estado dar resposta.  Faz parte da estrutura

federativa  do  País,  faz  parte  da  nossa  estrutura  orçamentária.  Por  que  0,5%  é

relevante? Porque por volta de 80% a 90% do orçamento é vinculado, não se decide

o que fazer com esse orçamento. O orçamento está vinculado para o pagamento de

pessoal do governo. Como vocês sabem, chega a níveis de 50% a 60% de todo o

orçamento do Estado - 25% têm de ir para a educação, 12% para a saúde, 1% para a

pesquisa científica. Então, essas amarrações, que são conquistas de direito no nosso

país, dão pouca discricionariedade para o recurso ser aplicado.

Uma das grandes novidades, um dos avanços da audiência pública em relação a

um instrumento como o Orçamento Participativo, é que no Orçamento Participativo

você escolhe que obras serão feitas de pontos específicos. Ali na audiência está todo
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o planejamento de governo, inclusive os 25% e os 12%, em cuja forma de gastar

você  pode  tentar  interferir.  André  e  eu  tentamos  calcular  o  quanto  foi  gasto  em

emenda, mas é muito subjetivo, e, de fato, não significa o quanto foi afetado. Cito o

exemplo  da  merenda  escolar,  que  por  emenda  popular  passou  a  se  chamar

alimentação escolar, por uma questão conceitual apontada pela própria sociedade,

uma vez que se alterou o produto. Posteriormente, muitos recursos foram aplicados

na alimentação escolar e, hoje, apesar de o volume de recursos ser grande, não é

mais considerado emenda popular. Enfim, originou-se aqui. Então, há essa limitação

para o Estado conseguir responder.

Na  verdade,  consegui  encontrar  respostas  para  muitas  perguntas  em  todos  os

nossos portais de informação de que dispomos, mas não tenho essa resposta para

você  agora.  Posso  dizer  que  o  governo  tem  um  grande  projeto  de  incentivo  ao

Programa Nacional  de Alimentação Escolar  -  Pnae -,  junto com a Emater,  com a

saúde  e  com  as  escolas,  e  tem  avançado  muito  na  aquisição  de  alimentos  da

agricultura familiar, que é uma grande dificuldade.

Um espaço como o da audiência pública contribui para tudo isso no direcionamento

e no esclarecimento dessas questões. Então, hoje o Estado de Minas Gerais tem tido

grandes  avanços  na  execução  dos  30%,  o  que  é  muito  difícil  mensurar.  Aí  já

respondo também à segunda provocação do Pedro, de como se enxerga o resultado

da política pública. Como vamos mensurar, Pedro? Essa é uma questão intrigante

para  o  mundo  inteiro.  Outro  dia,  o  gabinete  do  parlamento  inglês,  do  primeiro-

ministro, trouxe para nós as mesmas questões que temos enfrentado, que é como

estabelecer os indicadores que vão mostrar se nossa ação está sendo efetiva ou não.

Conto a vocês que há o caderno de indicadores do governo de Minas Gerais, que é

justamente  uma  tentativa  de  ver  se  a  política  está  ou  não  funcionando.  Bons

indicativos salientam alguns problemas e informam se se está indo bem. Obtivemos

uma melhora significativa nos indicadores da educação de Minas Gerais nos últimos

anos, mas obtivemos uma piora na segurança. Isso tem mostrado o caminho que o

governo  tem  de  seguir.  O  caminho  são  os  indicadores.  Por  isso  é  necessária  a

parceria  com  as  universidades  para  que  estas  possam  auxiliar  o  governo  nesse

processo de entendimento de como executar e de qual é o resultado a ser obtido na
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ponta. Essa questão é mundial, intrigante e desafiadora. Por isso adoro estar onde

estou,  trabalhando  para  isso.  Esse  é  um  grande  desafio  que  todos  nós

enfrentaremos.

Alessandra,  sobre  o  processo  de  inclusão  de  demandas,  obtivemos  grandes

avanços na questão do lixo, que é um dos exemplos de que, nesse processo de troca

de informações entre governo e sociedade, conseguimos enxergar as limitações. Por

exemplo, você sabe que o lixo não é de competência estadual, mas municipal. Assim,

passamos a entender o que cabe à União, aos estados e aos municípios nesse nosso

desenho federativo.  Mesmo assim,  o Estado deu respostas importantes.  Houve o

Projeto Estruturador Resíduos Sólidos, que implantou o Centro Mineiro de Referência

em Resíduos. A proposta do próprio presidente desta Casa para o programa Bolsa

Reciclagem  virou  uma  lei,  que  já  está  em  implantação.  Esse  programa  distribui

recursos para as associações de catadores de lixo. Têm de ir para os catadores 90%

desse recurso, e 10% podem servir para o custeio da organização. Mais de 1.100

catadores  de  58  organizações  em  Minas  Gerais  receberam  R$8.000.000,00  até

fevereiro  deste  ano.  Esse  avanço,  com  certeza,  adveio  da  pressão social  que  a

audiência  pública  provocou  nesse  número  grande  de  pessoas  organizadas.

Naturalmente,  os  movimentos  mais  organizados  conseguem  uma  resposta  mais

positiva do governo, que tem de escolher o que fazer primeiro. Isso é muito saudável

para a democracia, pois, quando há uma oportunidade como essa, em que a própria

sociedade expõe o que deve ser prioridade, o governo tem muita capacidade de dar

uma melhor resposta. Creio que temos feito isso. É impossível atender a todas as

demandas.

Recebi uma pergunta sobre o programa Papo Legal. “Por que ele não aparece no

portal  Políticas  ao  seu  Alcance?”  Adoro  esse  desafio.  Nós,  da  Secretaria  de

Planejamento, temos a difícil tarefa de orientar todos os órgãos, pois a estrutura é

gigante. Somente na Cidade Administrativa, 17 mil servidores trabalham diariamente

com a questão, para que esses órgãos sejam mais transparentes e apresentem a

informação de forma mais estruturada. Por exemplo, esse programa, que é executado

em parceria com uma organização da sociedade civil de interesse público, a Oscip

Terra da Sobriedade, está incluído em uma ação orçamentária, mas, de fato, ele não
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aparece.

A título de informação ao Ronaldo Guilherme, que perguntou sobre esse programa,

peço que acesse a Ação nº 4.030 e entre no tema “Transversão drogas”, no Políticas

ao seu Alcance, que verá que essa ação dispõe de R$8.000.000,00 para 2013, com

uma meta financeira de atender 445 pessoas. Assim, você conseguirá acompanhar a

execução do programa, embora, de fato, o nome Papo Legal não apareça, o que é

uma falha administrativa dos nossos setores.

Chamei a Assembleia para ir lá falar a todos os nossos gestores administrativos

sobre  o  portal.  O  nosso  recado  foi:  agora  vocês  estão  sendo  mais  vigiados.  O

governo tem de se abrir mais. Esse processo é cultural. Trata-se de uma mudança

cultural significativa. No dia a dia, o servidor administrativo não está acostumado a

prestar contas do que faz e a pensar na linguagem mais acessível a ser usada. Hoje

a Secretaria de Planejamento apresentou grandes avanços, mas muitos órgãos ainda

estão muito atrás. Conseguiremos melhorar isso ao longo do tempo.

A partir  de  todas  essas  intervenções,  concluo  que  o  governo  tem  melhorado

significativamente  nessa  capacidade  de  resposta  e  de  conseguir  entender  e

responder  às  prioridades que vieram da população mineira,  que é cada vez mais

regional.  Há  uma  pergunta  sobre  investimento  nas  comunidades  rurais  de  difícil

acesso,  que  enfrentam  um  problema  com  drogas  muito  importante.  Em  nossos

diagnósticos, cada vez mais temos descoberto esse problema.

Felizmente,  por  meio  de  uma  operação  de  crédito  criada  este  ano,  estamos

conseguindo  instaurar  várias  patrulhas  rurais,  que  é  o  acesso  da  segurança,  da

Polícia Militar, no campo, que ainda era muito pequeno no Estado de Minas Gerais.

Também temos tido uma articulação favorável nesse sentido, que ainda tem muito

para crescer no Estado. Estamos conseguindo responder ao desafio, mas é preciso

fazer com que a sociedade civil organizada traga demandas tão estruturadas quanto

às do lixo e da cidadania, quanto às da criança e do adolescente, porque, quando a

sociedade se organiza, ela consegue vencer essa guerra de demandas, que sempre

vamos ter - e isso é saudável -, na democracia, ainda mais em um estado com 853

municípios, com realidades completamente distintas. Acho que o caminho é favorável

e passa por essa comemoração que estamos fazendo hoje das audiências públicas.
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O  presidente  -  Roges,  você  quer  fazer  um  questionamento?  Por  favor,  queira

ocupar o microfone.

O Sr.  Roges Carvalho - Meu nome é Roges Carvalho. Primeiro, quero saudá-lo,

deputado João Leite, porque, depois de vencerem a Libertadores, vocês devem estar

muito felizes.

O presidente - Campeão de todas as Américas.

O Sr. Roges Carvalho - Você também, não é deputado André Quintão? Quando o

deputado André Quintão falou sobre o PPAG, fiquei com uma dúvida. No caso dos

municípios, a princípio, é o governo que coloca o PPAG. Mas quando ele faz isso,

passa  por  um diagnóstico  antecipado também,  por  iniciativa  do  próprio  governo?

Antes  de  ele  construir  esse  PPAG?  Esta  é  a  primeira  pergunta.  Só  para

esclarecimento,  até  para  as  pessoas  que  estiverem  nos  acompanhando,  o

diagnóstico do PPAG tem a contribuição das pessoas. Ele vem para a Assembleia;

depois,  para  os  municípios.  As  câmaras  deveriam  se  esforçar  e  chamar  a

comunidade para debatê-lo? Seriam duas instâncias no ponto de vista participativo?

Mais uma vez, deputado João Leite, quero cumprimentá-lo.

O presidente - É só alegria. Com a palavra, a promotora Maria de Lurdes Rodrigues

Santa Gema, representando o Ministério Público.

A Promotora Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema - Maria de Lurdes Rodrigues

Santa Gema, sou promotora de justiça da Infância e da Juventude e não poderia

deixar de estar hoje aqui para parabenizar esta iniciativa. Primeiro, porque sou um

exemplo vivo da importância da Comissão de Participação Popular. Registro aqui o

tanto que aprendi e o tanto que foi importante para o exercício da minha profissão na

área  da  infância  e  juventude  participar  das  audiências  públicas.  Tão  importante

quanto apresentar as emendas, ter sucesso na aprovação e na execução delas, são

os temas trazidos ao debate. Muitas vezes, vejo as pessoas dizerem que o recurso foi

pouco, que o percentual foi pequeno. Mas não podemos dizer que isso também não

provoca  na  sociedade  a  sua  responsabilidade  de  estar  aqui,  de  sensibilizar  o

Parlamento, especialmente o gestor. Tem essa parte nossa também, não só como

promotora de justiça, mas como cidadã. Como promotora, as nossas intervenções

contribuíram e contribuem muito. Hoje - digo isso com orgulho -, não ajuizamos mais
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uma ação civil pública sem antes mostrar para o Poder Judiciário o valor e onde está

o  recurso.  Depois  que passamos  a  utilizar  esse mecanismo,  não perdemos  mais

nenhuma ação.  Para mim, essa é  uma grande vitória,  porque a  nossa forma de

participar é mais técnica.

A Comissão de Participação Popular foi um ator importantíssimo, porque fez nascer

a necessidade de um maior entendimento do papel do parlamento, tão criticado pela

sociedade, que, muitas vezes, também não está aqui para verificar o que acontece e

contribuir para a melhoria do trabalho do Legislativo. Esse também é o nosso papel

como cidadãos.  E a Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais  tem feito

esforço para abrir a Casa para debater com a população.

Existem  muitos  desafios.  Como disse  o  Adriano,  estamos  participando  do  bolo

desta festa, deste momento de comemoração. Essa contribuição é importante para o

exercício  da  cidadania.  Trabalhamos  aqui;  digo  trabalhamos  porque  participamos

dessas audiências. Os recursos ainda são pequenos, mas também verificamos que,

dentro  daquilo  que  é  possível,  estamos  fazendo  a  nossa  parte  ao  apresentar

emendas, cumprir o que determina o ECA em seu art. 4º, § único, letras “c” e “d”, da

destinação privilegiada de recursos. Esse é um exercício que estamos tentando fazer.

Por  que  achamos  que  ainda  estamos  tendo  sucesso?  Porque,  a  partir  de  uma

emenda parlamentar, fizemos várias reuniões com o gestor e estamos alcançando

muito sucesso. Um exemplo disso, como o próprio Adriano disse, são as questões

relativas à proteção da criança e do adolescente e à violência sexual. Hoje existe um

protocolo de humanização para o atendimento de vítimas de violência sexual, que

começou com um recurso de R$150.000,00. Hoje esse trabalho está despontando em

todo o Brasil. Tenho a vaidade, deputado, de acreditar que o trabalho de Minas Gerais

fez com que a presidente Dilma elaborasse uma legislação para o atendimento a

vítimas de violência sexual na área hospitalar e na área da Justiça.

Para  o  Ministério  Público  -  não  falo  em  nome  do  Ministério  Público,  mas  da

Promotoria  da  Infância  e  Juventude  -,  conseguimos,  com  o  procurador-geral  de

justiça, inserir no curso de formação dos promotores de justiça aulas desvendando o

ciclo orçamentário, porque verificamos que as experiências de Belo Horizonte e de

Minas  Gerais  deveriam  ser  repassadas  a  todos  os  atores  de  todas  as  áreas,
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especialmente as do sistema de garantia da infância e juventude.

Estamos tentando replicar em Belo Horizonte, junto à Câmara de Vereadores, essa

experiência exitosa. Verificamos que havíamos avançado muito - apesar de outros

avanços necessários - na questão da Comissão de Participação Popular.  Estamos

começando  a  ter  sucesso.  Fizemos  recomendações  ao  presidente  da  Câmara

Municipal para que se espelhasse nesta Casa, a fim de dar maior transparência e voz

ao cidadão belo-horizontino, passando por todas as comissões o orçamento de Belo

Horizonte, realizando maior discussão da política pública, especialmente da gestão.

Também é um desafio nosso que as emendas, após aprovadas, sejam executadas.

Assim podemos acompanhar essa gestão.

Em  razão  do  trabalho  da  Comissão  de  Participação  Popular,  hoje  estamos

buscando  uma  parceria  com  a  UFMG  para  capacitar  membros  e  servidores  do

Ministério  Público  na  área  do  ciclo  orçamentário.  Tenho  algumas  sugestões,

deputados.  Se  for  possível,  quando  houver  a  prestação  de  contas  -  o  gestor,

evidentemente, vai escolher programas, projetos, ações de maior interesse -, que a

sociedade civil, os cidadãos também possam escolher alguns projetos a respeito da

execução para serem debatidos na Casa.

Gostaria também de sugerir que voltasse, nas audiências públicas sobre orçamento

e  ciclo  orçamentário,  o  protagonismo  juvenil,  que  foi  uma  das  etapas  mais

concorridas na participação do PPAG. Vimos que, ao longo dos anos, isso não está

sendo tão incentivado. É muito importante a participação de crianças, adolescentes e

jovens  nesse  processo.  Sugiro  que  a  Escola  do  Legislativo  -  que  nos  ministrou

cursos, como mencionou o Adriano - também ofereça cursos a esse público. E maior

participação  das  mídias,  principalmente  da  televisão,  quando  a  Comissão  de

Participação  Popular  estiver  debatendo  assuntos  de  interesse  da  sociedade.

Parabéns à Assembleia Legislativa, aos senhores, principalmente ao André Quintão,

que  muito  tem  trabalhado  pela  Comissão  de  Participação  Popular  e  pela  Frente

Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente, a fim de que o cidadão tenha

poder e voz dentro desta Casa. Muito obrigada.

O presidente -  Com a palavra,  Adriano Guerra,  para quem foram apresentadas

algumas questões.
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O  Sr.  Adriano  Guerra  -  Recebi  uma  pergunta.  Vou  responder  primeiro  a  essa

questão  também  em  debate  na  sociedade,  que  tem  relação  com  uma  ideia

equivocada em consequência da forma como vem sendo abordada pela mídia, que é

o argumento que o estatuto contribui para aumentar a criminalidade no Brasil.  Na

verdade,  isso  é  uma falácia.  Adiel,  permita-me  discordar,  porque,  na  verdade,  o

estatuto assegurou uma série de direitos para crianças e adolescentes e também

responsabilização. Essa ideia de que não existe responsabilização é equivocada. No

Brasil, a partir de 12 anos de idade, um adolescente já pode ser responsabilizado. O

que acontece, muitas vezes, é que o sistema de atendimento socioeducativo, que

deveria funcionar, conforme previsto, não tem o necessário investimento.

Na verdade, estamos condenando algo que ainda não foi implantado. O estatuto é

uma legislação muito avançada; é uma aposta feita pela sociedade brasileira, desde a

década de 90, acreditando que a infância e a adolescência são prioridades para o

país. A partir desse momento, em que as consideramos prioridade, há uma séries de

medidas a implementar. Muitas delas ainda não foram efetivadas. Se observamos o

volume de crimes cometidos no Brasil, salvo engano, menos de 5% são praticados

por adolescentes. Do total de crimes praticados pelos adolescentes - acho que em

levantamento feito pelo CNJ -, 9% são homicídios, ou seja, a maior parte dos delitos,

das  infrações  são crimes contra  o  patrimônio,  questões  relacionadas  a  tráfico  de

drogas. Muitas vezes, o Judiciário brasileiro encarcera esse meninos. Se você for aos

centros socioeducativos, verá que estão lotados. Recentemente, uma emissora de

tevê veiculou práticas de tortura nesses espaços.  É a realidade que observamos.

Tem-se  a  ideia  de  que  prender  os  adolescentes  resolverá  os  problemas,  e  não

resolverá. Queremos colocar os adolescentes nas atuais cadeias públicas por crimes

praticados contra o patrimônio? Se o adolescente é negro e pobre, vai para o centro

socioeducativo; se é de classe média e tiver bons advogados, vai conseguir se safar

mais  facilmente.  Gostaria  de  tentar  demovê-lo  dessa  ideia.  Como  gestor,  como

conselheiro da assistência social, você tem um papel importante, o de mobilizar os

pares para entender que o estatuto precisa ser efetivado, e não condenado.

Recebi uma pergunta do Marco Antônio, da Fundação Metodista, sobre o que pode

ser  realizado  para  envolver  o  CNDCA na  participação  dos  orçamentos  públicos
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estadual e municipal.  Essa questão é muito relevante. Considero como o primeiro

passo o CNDCA cumprir o dever de casa: fazer o diagnóstico da situação da infância,

fazer o plano de ação afinado com o diagnóstico e construir também um plano de

aplicação  do  fundo  da  infância.  Essas  são  as  três  prerrogativas  básicas  que  o

conselho municipal tem que exercer. A partir desse instrumental, a discussão deve ser

levada para dentro do Legislativo.

Este é um ano estratégico. Sabemos que os conselhos municipais dos direitos da

criança  são,  em  geral,  muito  fragilizados.  Há  dificuldades,  logo  a  formação  dos

conselheiros  é  outro  importante  eixo  de  atuação.  Hoje  existem  no  Estado

organizações que investem nisso. A frente de defesa vem fazendo esforço para a

formação dessas instâncias, de conselheiros da sociedade civil. O Ministério Público

também  é  um  ator  importante  para  dialogar.  Precisamos  manter  o  processo  de

formação e buscar nos municípios vereadores mais sensíveis à causa da infância.

Isso também é importante. Sabemos que o Legislativo é permeado por vários perfis

de parlamentares e, no caso dos municípios, de vereadores. Temos de buscar os que,

de alguma forma, têm maior abertura e, a partir deles, começar o diálogo.

Depois, se você quiser, passo-lhe os contatos. Uma série de organizações têm feito

processos formativos que podem ajudar os conselhos. Há muito material  didático,

muita informação. Obrigado.

O  presidente  -  Vamos  passar  a  palavra  à  Profa.  Edite  Cunha,  para  as  suas

considerações finais. Após a Profa. Edite, você pode falar.

A  Sra.  Edite  Cunha  -  Gostaria  apenas  de  considerar  rapidamente  a  questão

provocada pelo Pedro, a avaliação dos impactos das políticas públicas. Sabemos que

talvez  esse  seja  um  gargalo  no  processo  de  implementação  das  políticas.  É

importante  estarmos  atentos  a  isso  e  provocarmos  essa  discussão  a  partir  da

consideração do nosso conselheiro de Montes Claros e da interpretação de que o

estatuto está provocando aumento da violência. Vocês já imaginaram o que seria uma

avaliação de impacto do estatuto? Quantos fatores, quantas variáveis existem para se

pensar o que seriam os impactos da implementação do Estatuto da Criança e do

Adolescente?

Compartilho  as  considerações  do  Adriano  e  gostaria  de  reforçar  que tenhamos
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sempre essa preocupação na agenda, ao se discutir orçamento. É óbvio que essa

avaliação não é atribuição da Comissão de Participação Popular nem do Legislativo,

mas é algo que não pode sair do horizonte.

No  mais,  quero  agradecer  à  Casa  o  convite.  Espero  que  estes  dois  dias  de

discussão  rendam  muitos  frutos  e  propostas  para  o  prosseguimento  e  o

fortalecimento do trabalho da Comissão de Participação Popular.

O presidente - Pode falar, mas, primeiro, diga o seu nome completo.

A Sra. Ivânia Augusto dos Santos Rodrigues - Sou de Venda Nova. Gostaria de

pedir que fosse aumentado o número de conselheiros tutelares. Como fazem muito

plantão, sempre falta um. É muito pouco cinco conselheiros para uma população de

cerca de 285 mil pessoas. Isso não ocorre apenas em Venda Nova, mas também em

outras  cidades.  Peço também que os conselhos tenham sede própria.  Em Venda

Nova, há um espaço escolhido, mas a sede ainda não foi construída. Com isso, paga-

se muito aluguel, o nosso dinheiro vai para o ralo. Queremos que a prefeitura e o

Estado façam com que o dinheiro público renda em outras áreas. Obrigada.

O presidente - Ainda bem que deixamos você falar. É tão importante! Vou passar a

sua  solicitação  ao  deputado  André  Quintão,  que  vai  considerá-la  por  meio  da

Comissão  de  Participação  Popular,  para  aumentar  o  número  de  conselheiros

tutelares.  Pensei  que  fosse  o  salário  deles,  o  que  também  deve  ser  preciso.  O

deputado André Quintão vai falar  sobre isso e fazer as suas considerações finais,

para encerrarmos esta parte deste ciclo.

O deputado André Quintão - Vou começar por uma questão que o Pedro expôs,

apesar de ele não estar aqui no momento. Ele abordou um assunto muito relevante.

Gostaria, assim, de fazer algumas reflexões, porque é um assunto recorrente, mesmo

no processo de balanço de 10 anos.

A primeira observação é que construir uma engenharia institucional envolvendo o

Legislativo, sociedade civil, técnicos e governo já é uma grande conquista. Não é fácil

desenhá-la. Quem acompanha políticas públicas sabe disso. Temos de cuidar, com

muito carinho, dela, pois foi ela, por exemplo, que garantiu que a Assembleia hoje

pudesse  ter  um  portal  de  políticas  públicas  ao  seu  alcance.  Num  processo  de

consequência da comissão, eu diria que é um ganho imaterial. É material também,
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mas não é orçamentário. É uma ferramenta fundamental. Daqui a alguns anos, todo o

mundo vai  dizer  o quão bom é termos essa ferramenta  no Legislativo.  Esse é o

primeiro ponto.

No segundo aspecto, vou reiterar como terminei. O ideal é que, na elaboração do

plano, onde se define o conjunto das prioridades, que se possa haver a participação

popular.  Não  haverá  um  papel  revisor  na  Assembleia,  simplesmente,  do  plano

elaborado pelo governo. Vai-se ter  um papel  de colocar a deliberação popular  no

conjunto  das  prioridades.  O  ideal  é  que,  na  elaboração,  antes  do  envio  da

Assembleia, seja feito um processo participativo. Essa é uma atribuição do Executivo,

e não do Legislativo. Temos, assim, essa limitação.

O terceiro ponto é que essa questão dos números é interessante. Eles podem ser

usados  da  forma  que  for  conveniente.  Esse  encontro  não  é  para  comemorar  e

transformar a comissão na melhor coisa do mundo. Pelo contrário, o que mais anoto

aqui  são  os  desafios  e  as  sugestões.  Sabemos  da  dimensão  dos  avanços,  das

limitações, que não são poucas, e dos desafios.

O  Pedro  voltou.  Estou  respondendo  às  suas  indagações.  Por  exemplo,  se

anualizarmos  valores  de  ações  que  foram  conquistadas  em  anos  anteriores  com

emenda  popular,  eu  poderia  colocar  na  transparência  mais  de  um

R$1.000.000.000,00.  O  Piso  Mineiro  da  Assistência  Social  é  no  valor  de

R$54.000.000,00; o Bolsa Reciclagem, R$3.000.000,00. Os projetos estruturadores,

que são o foco principal, são da ordem de R$5.000.000.000,00. Neste ano, 60% são

de recursos de empréstimos. Então são R$2.000.000.000,00 de recursos próprios.

Assim,  eu  poderia  dizer  que,  em  vez de  0,02%,  temos  1% do  valor  do  Tesouro

investido  em  projeto  estruturador.  Vê-se,  então,  que  os  números  servem,  muitas

vezes, para maquiar. Podem-se usar para mais ou para menos.

Quanto ao que você expôs, Pedro, eu disse que o ideal é discutir na elaboração,

pois aí se discute tudo. Eu disse também que há ganhos materiais decorrentes da

engenharia institucional, que é muito complexa. Ela levou, por exemplo, à construção

do portal Políticas Públicas. Quando se monitora uma política pública, discutem-se

impacto, qualidade e resultado. Isso é muito importante. Não adianta eu garantir um

orçamento  de  X bilhões  e  não saber  se  esse dinheiro está sendo bem aplicado.
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Tenho,  então,  muito  receio  da  discussão  do  valor.  Por  que  a  experiência  da

Assembleia Legislativa com Orçamento Participativo deu errado? Eu era vereador em

Belo Horizonte e acompanhei isso. O governador separava uma cota e dizia que para

ela haveria audiências  públicas. Por  exemplo,  dizia  que,  para o  Triângulo haveria

tantos milhões; para o Norte, tantos milhões. Então, havia uma cota.

Cada município queria puxar a sardinha para seu lado, porque ainda não havia o

orçamento. O deputado João Leite disse que vinha um caminhão de demanda três

vezes maior que todo o orçamento do Estado. Era audiência para inglês ver. Depois,

estabeleceram uma cota, e aí acontecia o engalfinhamento de lideranças e prefeitos.

Pensamos em avançar. Pegaram a cota e a ratearam, virou rateio. Lembro-me de que

fui  representar  a  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte  em  audiência  da  região

metropolitana.  Realizamos  audiência  na  câmara,  discutimos prioridades para  Belo

Horizonte  no  orçamento  do  Estado,  chegamos  lá,  e  eles  disseram  que  seriam

R$137.000,00 para cada município. Era um rateio, e, ao final, haveria o sorteio de

uma ambulância.  A cidade de  Belo  Horizonte ganhou a  ambulância,  com Romeu

Queiroz. Mas houve pressão dos municípios para que eu abrisse mão da ambulância,

alegando que Belo Horizonte tinha muitas ambulâncias. Os delegados populares de

Belo Horizonte me pediam para não abrir mão da ambulância, que era para mandá-la

para  Venda  Nova,  que  estava  precisando  dela.  Houve  uma saída  salomônica:  o

número de Belo Horizonte no sorteio era um, e o presidente da Assembleia, deputado

Romeu Queiroz, vendo minha saia-justa, disse que havia ocorrido um erro, que não

havia sido sorteado o número um, mas o número sete. Ganhou uma cidade menor, e

o problema foi resolvido.

Sabe Pedro, isso aconteceu porque havia cotas. Morro de medo de cotas, porque

se é estabelecida uma cota para se discutir, renunciamos à discussão do conjunto do

orçamento.  Se pegássemos a cota de emenda parlamentar,  ainda seria  um valor

muito pequeno. Não quero monitorar R$300.000.000,00, mas R$70.000.000.000,00,

que é o orçamento total do Estado de Minas Gerais.

Essa é uma discussão relevantíssima, por isso devemos fazê-la juntos, desde o

início. Só assim vamos superar nossos problemas. Dra. Maria de Lurdes, pensei em

um exemplo, pois às  vezes a emenda é de valor pequeno,  mas com importância
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inimaginável  para  a  política  pública.  A emenda  de  protocolo  de  humanização  do

atendimento à mulher vítima de violência sexual gerou toda a construção integrada

desse  atendimento,  reunindo  Polícias  Civil  e  Militar,  hospitais  que  atendem  ao

chamado  banco  de  custódia,  disponibilizando  médico,  perito  e  tratando  do

recolhimento  do  DNA do  agressor,  estuprador.  E  essa  emenda  era  no  valor  de

R$100.000,00. Hoje existe uma estrutura de atendimento integrado a partir de uma

emenda de R$100.000,00. Se colocarmos na balança, o valor  foi  apenas o chute

inicial.

Por exemplo, este ano, fui a Carmésia, para os jogos indígenas. Havia uma emenda

popular dos pataxós. Eram realizados os jogos indígenas durante o dia, e, à noite,

havia  assembleia  dos  povos  indígenas,  quando  eles  discutiam  propostas  para  o

PPAG deste ano, realizavam avaliação de política pública e a integração entre etnias.

Havia um valor político de cidadania indígena que extrapola os jogos.

A cada emenda popular, eu poderia agregar um valor em si de política pública. Por

isso, não gosto da discussão só sobre valores, até por que esta é uma Casa política.

O Pedro vai concordar comigo em relação a isto: no dia em que o valor absoluto de

dinheiro novo da Comissão de Participação Popular for superior ou próximo ao de

emenda  parlamentar,  o  risco  de  a  Comissão  não  mais  existir  será  grande.  O

movimento não é pegar o valor de parlamentar e trazê-lo para a CPP, mas pegar o da

CPP e dividir com os parlamentares. Estamos em uma Casa política, portanto não

vamos também dourar a pílula. Sabemos qual é a relação de forças, como se dá a

discussão sobre a política pública, os orçamentos, etc.

Parabenizo o Pedro pela questão que levantou, porque eu mesmo fico pensando:

mas a gente faz isso tudo, e quando vamos ver o valor de dinheiro novo... Mas não

há somente o dinheiro novo, há as ações guarda-chuvas. Houve um programa, há

uns três anos, em que a regionalização de sistema de abastecimento de água no

semiárido  era  apenas  para  o  Norte  de  Minas.  Realizamos  uma  audiência  no

Jequitinhonha,  e  o  pessoal  do  governo  quase  saiu  correndo,  porque  não  havia

regionalização  para  o  Jequitinhonha.  Não  era  dinheiro  novo,  era  um  grande

orçamento para saneamento, em que houve um compartilhamento.

Adiel, a nova norma operacional básica do Suas, em vigor neste ano, garante que,
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no  mínimo,  3%  do  orçamento  do  IGD  -  Índice  de  Gestão  Descentralizada  da

Assistência  -  seja  aplicado  em  infraestrutura  e  mobilidade  para  os  conselhos.

Portanto, você pode cobrar do gestor de Montes Claros, que este ano também está

sendo beneficiada pelo Piso Mineiro da Assistência Social.

A última resposta é para o Roges. Pelo critério relação número de habitantes e

número de conselhos  tutelares,  precisaríamos  ter  muito  mais  conselhos  em Belo

Horizonte. Portanto, a demanda é mais que legítima. Caso se aplique a resolução do

Conanda,  no  tocante  ao  número  de  conselhos  em  relação  à  população,  Belo

Horizonte, em vez de 9, deveria ter 25 conselhos tutelares. Cobrem do prefeito Márcio

Lacerda.

Quanto à última questão, levantada pelo Roges, os municípios têm de encaminhar

o plano plurianual, alguns até 30 de agosto, outros até 30 de setembro, dependendo

da  lei  orgânica  de  cada  município.  Quando  da  sua  elaboração,  pode  ser  feito  o

diagnóstico prévio, a consulta à população, isso varia de município para município.

Na média, os municípios não consultam a população, não fazem o diagnóstico prévio.

Alguns até contratam consultorias para elaborar o plano e, às vezes, fazem um plano

padrão, como uma vez fizeram com a Lei Orgânica de Belo Horizonte. À época, o

Patrus  era  o  seu relator,  e  ela  foi  considerada uma das  melhores.  Em  nossa lei

orgânica, havia o tombamento da Serra do Curral. Muita gente pegou a Lei Orgânica

de Belo Horizonte e a vendeu no interior, e houve várias “Serras do Curral” tombadas

em municípios do interior, já que não tiveram o cuidado de compreender melhor a lei.

Portanto, há muita venda de plano plurianual. Mas o que pode ser feito é o seguinte:

quando  o  plano  chegar  à  Câmara,  ela,  independentemente  de  ter  comissão  de

participação  popular,  pode  convocar  uma  audiência  pública,  fazer  a  mobilização,

discutir com o Executivo.

Falarei da experiência de nosso querido deputado Carlin Moura. Ele, que é prefeito

de Contagem, foi membro efetivo da Comissão de Participação Popular e resolveu,

por sua vivência aqui, antes de enviar o plano plurianual, fazer juntamente com a

Câmara Municipal de Contagem assembleias nas várias regiões, a fim de discutir o

que foi  colocado previamente no plano,  eleger delegados populares nas referidas

assembleias  e,  assim,  permitir  à  câmara  municipal  deliberar  após  o  processo
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participativo  realizado  pelo  governo  e  a  câmara.  Fui  lá  fazer  a  abertura  do

Planejamento Participativo de Contagem. Foi  algo interessante. Mas onde não for

possível fazer isso, deve-se conseguir um bom consultor, assessor, apoiador ou os

próprios  vereadores  para  ajudar.  Estudem  o  plano,  articulem-se  com  a  área  da

criança, da assistência etc.  e apresentem uma emenda de revisão anual,  porque,

caso contrário, o plano será aprovado e só poderá ser alterado daqui a quatro anos,

período longo demais.

Agradeço  as  perguntas.  É  sempre  bom  estar  em  uma  Mesa  conduzida  pelo

deputado João Leite, que é muito competente e bem-humorado, o que ajuda nesta

aridez da Assembleia. Quero agradecer à Edite e ao Adriano, e parabenizar a frente

de defesa e todas as instituições, incluindo o Ministério Público e os representantes

do  governo  estadual.  Ontem  eu  mencionei  que  o  segredo  da  Comissão  de

Participação Popular é que ela não pode ser nem comissão palanque da oposição

nem  comissão  linha  auxiliar  do  governo.  Ela  tem  de ter  o  cuidado de  expressar

fielmente as demandas populares e construir uma metodologia institucional técnica e

política  de  convencimento,  a  fim  de  atingir  os  melhores  e  maiores  resultados

possíveis no planejamento do Estado - não é, Leonardo? Esses dois dias têm sido

destinados a recolher sugestões da sociedade civil, como mencionaram a Dra. Maria

de Lurdes e o Pedro, e também a lançar desafios novos. Temos de reciclar, renovar a

nossa atuação. Muito obrigado.

O presidente - O deputado André Quintão me fez lembrar a coordenação de uma

audiência regional. Antes do Orçamento Participativo e da revisão do PPAG, havia as

audiências regionais. Na década de 1990, eu coordenava uma audiência regional. Já

estávamos na bagagem com o asfaltamento de Turmalina, passando por Virgem da

Lapa,  Coronel  Murta,  até  Araçuaí.  Essa  obra  quase  que  acabava  com  todo  o

orçamento, era até numa estrada federal. Estava prevista também a revitalização de

todas as estações da ferrovia Bahia-Minas. Em determinado momento, chegou um

aviso para mim na Mesa: “Os professores vão entrar aqui!”. Disse: “Têm de entrar,

fazer  o  quê?”.  No  final,  depois  de  tudo  isso,  foi  sorteada  a  ambulância.  Nesse

momento foi cunhada a frase famosa: “Depois da tempestade, vem a ambulância”.

Foi justamente aí, em Minas Novas, depois dessa audiência regional.
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Informamos que a publicação da ata deste ciclo de debates estará disponível na

versão eletrônica do Diário do Legislativo, na edição do dia 14 de setembro, e poderá

ser acessada pelo portal da Assembleia Legislativa: www.almg.gov.br.

O deputado André Quintão - Deputado, vou quebrar o protocolo só por causa dessa

história da ambulância. Houve um outro detalhe, um caso verídico. Eu não sei dirigir

automóvel,  só moto. E a ambulância era  in loco,  a pessoa te entregava a chave.

Então, ainda havia o problema de pegar a chave, porque, como não sei dirigir, não

conseguiria. A ambulância ia ficar lá do mesmo jeito, deputado João Leite.

O presidente - Era legal: os prefeitos ganhavam a ambulância e já saíam com a

sirene ligada.

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 14 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/8/2013

Presidência do Deputado André Quintão e da Deputada Maria Tereza Lara

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Palavras do presidente - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -

Palavras da Sra. Ruth Schmitz de Castro - Palavras do Sr. Lucas Junqueira Vitelli -

Palavras  do  Sr.  Alexandre  Eustáquio  Teixeira  -  Palavras  do  Sr.  Rildo  Cosson  -

Palavras do Sr.  Sérgio Antônio Peres Dutra - Esclarecimentos sobre os debates -

Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Maria Tereza Lara.

Abertura

O presidente (deputado André Quintão) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
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Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O deputado Alencar da Silveira Jr.,  3º-secretário,  nas funções de 2º-secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates Dez anos da

Comissão  de  Participação  Popular,  que  tem  os  seguintes  objetivos:  possibilitar  a

reflexão sobre os mecanismos de participação popular no Poder Legislativo; conhecer

e  discutir  boas  práticas  nacionais  e  internacionais  de  participação  popular  no

Legislativo;  apresentar  experiência  de  prática  participativa  na  Comissão  de

Participação  Popular  da  Assembleia  de  Minas  Gerais;  constituir  um  acervo  de

trabalhos acadêmicos cujo objeto de estudo seja justamente a participação popular

no Poder Legislativo.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  a Exma. Sra. Ruth Schmitz de

Castro, gerente-geral da Escola do Legislativo desta Casa; os Exmos. Srs. Alexandre

Eustáquio Teixeira, coordenador do Núcleo de Políticas Urbanas e Sociais da Pró-

Reitoria de Extensão da PUC Minas;  Rildo Cosson, pós-doutor em Educação pela

UFMG  e  professor  do  Programa  de  Pós-Graduação  do  Centro  de  Formação,

Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados; Sérgio Antônio Peres

Dutra, coordenador do Parlamento Jovem de Minas na Câmara Municipal de Juiz de

Fora; e Lucas Junqueira Vitelli, graduado em Ciências Sociais pela PUC Minas e ex-

participante do Parlamento Jovem de Minas; e a Exma. Sra. deputada Maria Tereza

Lara, vice-presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa.

Palavras do Presidente

Boa tarde a todas e a todos. Agradeço muito a presença de todos os integrantes do

ciclo de debates. Vejo um bom número de vereadoras e vereadores presentes. Quero

cumprimentá-los em nome dos vereadores de Olímpio Noronha. É muito importante a

participação do Legislativo municipal neste evento, até porque a temática de hoje,

“Parlamento Jovem”, é realizada em parceria com câmaras municipais. Esperamos

que as câmaras municipais adiram ao Parlamento Jovem.
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Com a Mesa composta, quero dizer que, nós, da comissão organizadora do ciclo de

debates,  escolhemos  duas  experiências  exitosas  da  Comissão  de  Participação

Popular:  a participação popular no ciclo orçamentário e o Parlamento Jovem, que,

sem dúvida alguma, é uma experiência exemplar.

Antes de passar a palavra para a deputada Maria Tereza Lara, gostaria de externar

todo  o  nosso  agradecimento  para  quem  hoje  coordena  essa  experiência  na

Assembleia, na Escola do Legislativo, a Ruth. Então, gostaria de cumprimentá-la, em

parceria com a PUC e com as câmaras municipais.  É com muito carinho que me

lembro  de que o  processo  de  implantação  da Comissão de  Participação Popular

surgiu em junho, julho e agosto de 2003.

Fui  procurado nesse período por  alguns  ex-professores da  PUC Minas,  a  Beth

Marques,  a  Cristina  Vilani  e  o  José  Márcio.  As  duas  primeiras  foram  minhas

professoras no  serviço  social  da  PUC.  O José Márcio  eu  conhecia  da  gestão do

patrimônio cultural na Prefeitura de Belo Horizonte. Eles apresentaram uma ideia de

desenvolver um projeto com estudantes da PUC sobre acompanhamento de políticas

públicas de juventude. Essa foi a gênese do Parlamento Jovem. Ficaram sabendo

que  eu  acabava  de  implantar  uma  comissão  de  participação  popular  e  vieram

apresentar essa proposta. Imediatamente eu disse que uma proposta dessa monta,

de acompanhamento de políticas públicas, de formação para a cidadania, precisava

aqui na Assembleia de um suporte que a comissão ainda não tinha. Ela não tinha

sequer esse acúmulo ainda, pois estava começando a ser implantada. Agora temos a

Escola do Legislativo, que já tem várias iniciativas de formação para a cidadania.

Vamos, então, acertar aí essa conversa com a Escola do Legislativo. A Comissão de

Participação  Popular  tem  o  maior  interesse,  até  porque,  se  é  uma  proposta  de

participação mais efetiva, com sugestão de proposta, o regimento da Comissão de

Participação Popular pode acolher essa proposta como sugestão de iniciativa popular.

Então começou aí, em 2003. A partir disso, a Escola do Legislativo e a PUC Minas

começaram a  esboçar  talvez o mais  importante programa, hoje,  de  protagonismo

juvenil  da  Assembleia  Legislativa.  Felizmente,  vocês  verão  pelas  exposições,  o

quanto avançamos. Então, agradeço muito à PUC Minas, à Escola do Legislativo, às

escolas de ensino médio e, hoje, às câmaras municipais.
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Com muita alegria,  fizemos questão de delegar à deputada Maria Tereza Lara a

coordenação desta Mesa por vários motivos. Primeiro porque ela é educadora, é da

área de educação. Sabemos que esses projetos de formação para a cidadania têm

na educação um  locus  privilegiado. Ela é uma mulher  guerreira,  batalhadora pela

cidadania, já foi presidenta da Comissão de Participação Popular nos anos de 2005 e

2006  e  hoje  é  vice-presidente  atuante  da  Comissão  de  Participação  Popular.

Participou de várias edições do Parlamento Jovem, inclusive da última, na semana

passada,  recebendo as sugestões da edição deste ano.  Então,  esta Mesa terá a

coordenação  de  uma  deputada  muito  querida,  muito  competente,  muito

comprometida.

A Comissão de Participação Popular é resultado de um trabalho coletivo. Hoje pela

manhã tivemos a presença do deputado João Leite;  agora temos aqui a presença

novamente, pois esteve durante a manhã, da deputada Maria Tereza Lara.

Então,  deputada  Tereza,  já  que  o  deputado  João  Leite  usou,  pela  manhã,  a

metáfora do futebol com a Adriana, que estava no aquecimento para falar, a bola está

com  você  a  partir  de  agora.  Vou  acompanhar  atentamente  os  expositores  e  as

expositoras.

Temos de avançar, não é, Ruth, pois esse caráter do ciclo de debates da comissão

não é para falar só do que está bom, mas do que está bom, do que não está e do que

podemos melhorar daqui  para frente. Mas reiteramos que a Escola do Legislativo

nesta experiência tem protagonismo maior. Estamos, aliás, viabilizando as edições,

Alexandre, do livro editado pela PUC da pesquisa sobre o Parlamento Jovem para

quem teve essa disponibilidade de acompanhar hoje. Sabemos que é cansativo ter

dois dias de ciclo, mas estão aí à disposição para que vocês voltem também com um

material de reflexão muito bem-feito pela PUC Minas sobre o Parlamento Jovem.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A  presidente  (deputada  Maria  Tereza  Lara)  -  Boa  tarde  a  todas  e  a  todos.

Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a apresentação de

perguntas aos participantes da Mesa, por escrito ou oralmente, e de outras enviadas

pelo formulário do “Participe Agora”, disponível pela internet, no portal da Assembleia

Legislativa.
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Para  melhor  organizarmos  o  debate,  os  participantes  poderão encaminhar  suas

perguntas por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de

apoio.  Aqueles  que desejarem fazer  sua intervenção oralmente  devem especificar

isso  no  formulário,  devendo,  para  registro,  entregar  o  conteúdo  da  intervenção

também por escrito.

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”, preencher o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Agradeço as palavras de incentivo,  de carinho do deputado André Quintão.  Ele

propôs a criação e foi presidente dessa Comissão de Participação Popular durante

todo o período do seu funcionamento, menos 2005 e 2006, quando tive oportunidade

de  presidir  essa  comissão,  quando  ele  foi  líder  da  nossa  bancada.  Há  um

reconhecimento  da  nossa  bancada e  de  toda a  Casa  do  comprometimento  e  da

competência  do  deputado André  Quintão  em relação  à  participação popular  e  ao

parlamento.

Quero  deixar  isso  registrado  e  agradecer  a  ele  por  ser  um  companheiro  que

realmente orgulha a nossa bancada e esta Casa.

Quero reforçar o que ele disse em relação a esse projeto: que tem sucesso e é

executado  pela  Assembleia  por  meio  da  Escola  do  Legislativo  -  aproveito  para

parabenizar  a Ruth;  por  meio da PUC Minas,  que também está em Betim e  tem

crescido e prestado relevantes serviços ao nosso estado e ao nosso país, nesta Mesa

sendo representada pelo prof. Alexandre Eustáquio; e das câmaras municipais, que

vieram depois de 2010, pois de 2004 até 2010 o projeto só existia na Capital e depois

se estendeu a todo o Estado.

Este evento é organizado pela Escola do Legislativo e pela GPI. Aproveito para

cumprimentar esse setor e todos os profissionais, que são muito competentes e que

nos  ajudam  a  organizar  todos  os  grandes  eventos,  as  audiências,  as  sessões

especiais e os ciclos de debates. Sem esses profissionais, não teríamos condições de

executar nossa tarefa.

As  entidades  parceiras  deste  evento  são:  Fundação  Avina,  Fundação  João

Pinheiro, PUC e UFMG.
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Antes de passar a palavra aos expositores, quero lembrar um fato. O objetivo do

Parlamento  Jovem é a  formação política.  E  lembro  que ontem o  deputado André

Quintão disse que o Parlamento Jovem deste ano foi esplêndido. Como os jovens

adquiriram  uma  consciência  de  participação,  eles  com  certeza  serão  futuros

parlamentares, vereadores, prefeitos, deputados.

Mas também há uma questão que pontuamos.  Se hoje no Brasil  fizermos uma

consulta  popular,  infelizmente  pode  ser  que  escolham  fechar  o  parlamento.  Pois

existe uma mentalidade de generalização, de que todo político é corrupto; nenhum

político trabalha, é corrupto. Deputado André Quintão, pelo que V. Exa. percebeu, isso

já avançou muito, mas a defesa do político ainda não, ainda há aquela mentalidade

generalizando.  Isso  é  um  desserviço  à  democracia.  Se  colocarmos  todos  os

parlamentares como negativos, se houver essa consulta popular, a população poderá

pedir  o  fechamento  dos  parlamentos  municipais,  estaduais,  nacionais.  E  se

fecharmos o parlamento, qual será o sistema de governo, a forma de governo? A

ditadura. E tenho certeza de que todos, ou a grande maioria, não querem isso.

A democracia é o sistema de governo que até hoje é o mais avançado, mesmo com

todas as contradições. Temos de avançar, mas ainda não descobrimos outro sistema

melhor que a democracia. Daí a grande importância do Parlamento Jovem.

Também  quero  cumprimentar  todos  os  vereadores  e  vereadoras.  Por  favor,

passem-nos seus nomes. Faço questão de nominá-los, pois é importante a ação dos

vereadores. Está aqui o Sérgio, de Juiz de Fora, representando os vereadores na

Mesa. Cumprimento também todos os movimentos sociais, todos os segmentos.

Agora passo a palavra aos nossos ilustres expositores,  que disporão de até 20

minutos. Peço que se atenham ao tempo, pois depois queremos que haja um debate.

Com a palavra, a Sra. Ruth de Castro, a quem, desde já, parabenizo pelo trabalho

no Parlamento Jovem.

Palavras da Sra. Ruth Schmitz de Castro

Boa tarde a todos e a todas. É um prazer e uma alegria estar aqui representando

toda  a  equipe  envolvida  no  Parlamento  Jovem,  que  não  é  pequena  -  a  Marta,

coordenadora  pela  Escola  do  Legislativo,  o  Júlio,  a  equipe  da  GPI,  a  equipe  da

Consultoria, entre outros. Ou seja, estou aqui para, em nome de uma equipe enorme
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da Assembleia e das Câmaras Municipais,  falar  de um projeto realizado a muitas

mãos.  Vou  tentar  dar  a  vocês  uma visão  de  como se  realiza  esse  projeto,  cujo

formato não é simples,  mas complexo e até sofisticado. Portanto, precisamos dar

algumas explicações para que vocês entendam como o Parlamento Jovem funciona e

percebam quão diferente de outras iniciativas similares ele é.

O deputado André Quintão já antecipou essa parte da história, mas o Parlamento

Jovem nasceu  de um senso de oportunidade ou de uma confluência  dos  astros,

digamos,  que  permitiu  que,  no  momento  em  que  se  criava  a  Comissão  de

Participação Popular, a PUC procurasse a Assembleia e encontrasse, na pessoa do

deputado  André  Quintão,  alguém  que  já  conhecia  bem  o  trabalho  da  Escola  do

Legislativo e que, portanto, sabia do que já realizamos em termos de formação para a

cidadania.  Em  sua  primeira  edição,  no  ano  de  2004,  o  Parlamento  Jovem  veio

compor um projeto que se chamava Conexão Assembleia, que era um projeto em

aberto - tínhamos a possibilidade de fazer projetos em aberto com as universidades e

já  tínhamos  realizado  algumas  edições  do  Conexão  Assembleia.  O  Parlamento

Jovem  nasce,  então,  como uma edição  especial  do  Conexão  Assembleia,  ganha

independência e se torna até maior do que o primeiro, em vista do que se passou na

história dessas 10 edições, que vou contar para vocês.

Minha fala, então, vai tentar localizar, dentro dos projetos da Escola do Legislativo,

o que move um Parlamento para a educação para a cidadania. Em outras palavras,

quais são as ideias que orientam uma Casa Legislativa a, por meio de sua escola,

abraçar a educação política do cidadão, em especial do jovem. Assim, na primeira

parte, vou apresentar as linhas gerais que nos orientam nesses diversos projetos de

formação política. Em um segundo momento, vou apresentar, o mais rápido possível,

o  formato  do  Parlamento  Jovem.  Por  fim,  vou  tecer  algumas  considerações,

aguardando que vocês possam contribuir conosco para aprimorar o modelo desse

projeto, que é dinâmico. Aliás, se eu tivesse que escolher, eu diria que a sua principal

característica é o dinamismo, pois ele se reinventa a cada edição. Tenho certeza de

que o ciclo de debates sobre os 10 anos da Comissão de Participação Popular vai

contribuir muito para que o Parlamento Jovem do ano que vem seja melhor do que o

deste ano. É esse o desejo que nos move.
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Para  falar  de  educação,  cidadania  e  Legislativo,  temos  de  descrever  de  que

Legislativo estamos falando, de que educação estamos falando e de que cidadania

estamos falando.

De que Legislativo estamos  falando? Um Legislativo  que assuma seu papel  na

construção  de  uma sociedade  melhor  e  que se  apresente  como poder  e  voz do

cidadão, ou seja, um Legislativo que exerça a representação com a participação da

sociedade na elaboração das leis e na avaliação das políticas públicas. Quer dizer, é

um Legislativo que valoriza  a participação popular  -  os  10  anos da Comissão de

Participação Popular mostram exatamente isso.

De que educação estamos falando? Uma educação que tenha lugar no interior do

parlamento, esse lugar privilegiado das construções coletivas e que se assume como

espaço de construção de conhecimento.

Do  Parlamento  mineiro,  se  olharmos  as  várias  experiências  dos  eventos

institucionais,  as  experiências  da  Escola do  Legislativo,  os projetos  da escola,  os

trabalhos da escola com os municípios mineiros, percebe-se o trabalho de educação

que se faz no Parlamento, também através da escola. Quer dizer, nada melhor do

que educar para a cidadania do que fazer, do que fomentar o exercício da cidadania.

Os  eventos  de  participação  popular  fazem  isso.  Essa  educação  que  tem  como

objetivo, que tem como télos, como fim a construção da autonomia, da capacidade

crítica  e  da  consciência  cidadã.  Uma educação  que  se  pauta  em  valores  como

solidariedade,  espírito  cívico,  altruísmo,  ética  e  respeito  pelo  bem  comum,  uma

educação para e pela cidadania. Ainda: uma educação que prepara para o que não

está pronto. O ano que vem, a gente não sabe como vai ser o Parlamento Jovem.

Algumas  regras  se  mantêm,  um  formato  que  tem  flexibilidade  suficiente  para  se

adaptar às várias realidades do Estado, mas a gente pretende que seja a cada ano

melhor do que foi no ano anterior.  Quer dizer,  é uma educação que prepara para

aquilo que não está pronto, para aquilo que está por vir, para o que se constrói no

fazer diário e na reflexão comprometida com a superação dos conflitos, por meio da

participação, do diálogo e da construção do consenso, sempre inspirados nos ideais

republicanos e com vistas ao bem comum.

De  que  cidadania  estamos  falando?  Cidadania,  conceito  amplo,  aberto,



882
____________________________________________________________________________

polissêmico, que tenha inúmeros sentidos, que se reconfigure a cada contexto e que

pressuponha a busca por modos de viver e conviver solidariamente, respeitando e

fazendo respeitar cláusulas acordadas. Cidadania que gire em torno do estatuto de

pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada que lhe

confere direitos e obrigações e a um mundo que desejamos preservar. Cidadania que

pressuponha  pluralismo  de  opinião  e  livre  acesso  à  expressão  pública.  Uma

cidadania que resgate a ideia de participação ativa dos cidadãos nos assuntos da

comunidade, ideia essa já presente no conceito de cidadania grega, de cidadania

romana, mas que alargue o conceito de cidadão, que tanto na Grécia quanto em

Roma eram muito excludentes ainda. Nossos sonhos são de uma cidadania ampla

em todos os sentidos, cidadania que continue alargando os direitos dos indivíduos,

mas  que revele  também  os  compromissos  desses  indivíduos  com a  coletividade.

Cidadania diferenciada e profunda, marcada por múltiplas vozes e linguagens num

mundo também múltiplo e que é o ponto de partida para uma variedade ético-política

em que Babel, essa confusão de vozes, de linguagens, de discursos, seja mais uma

oportunidade e menos um desastre. Quando se pensa em muita gente falando ao

mesmo tempo, pensa-se em confusão, mas, a partir da construção da cidadania, a

gente tem conseguido e, cada vez mais, vamos conseguir fazer de Babel mais uma

promessa do que uma ameaça.

Aí eu cito um trecho de um documento do Reino Unido, da década de 1980, que

nos lembra que “a cidadania, tal como qualquer outra coisa, tem que ser aprendida.

Os jovens não se tornam bons cidadãos por acidente, da mesma forma que não se

tornam  acidentalmente  bons  enfermeiros,  bons  engenheiros,  bons  condutores  ou

bons informáticos. A nossa preocupação é a necessidade de proporcionar aos jovens

os encorajamentos necessários para aprenderem a ser bons cidadãos”. Ou seja, a

cidadania também se aprende e se ensina. Na verdade, os projetos de educação

para a cidadania que desenvolvemos e que o Parlamento abraça são concebidos a

partir de três dimensões da cidadania. Quer dizer, é preciso desenvolver o letramento

político necessário para se viver em sociedade.

É preciso desenvolver o letramento político necessário para se viver em sociedade,

ou seja, é preciso que todos tenham informações que são necessárias para se viver
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em  sociedade.  É  preciso  que  se  desenvolva  a  competência  para  participar  em

comunidades democráticas, e é preciso desenvolver também a capacidade de pensar

criticamente e de agir responsável e responsivamente num mundo pluralista.

Estou falando sobre as três dimensões que nos propõe uma estudiosa portuguesa

chamada Maria Eduarda Vaz Muniz dos Santos, que fala sobre essa educação para a

cidadania,  que  na  verdade  se  divide  em  três:  educação  em  cidadania  ou  sobre

cidadania, que nos leva ao exercício de nos conhecer como cidadãos; educação pela

ou na cidadania, que nos leva a desenvolver habilidades para que atuemos como

cidadãos - o conhecer como cidadão, o atuar como cidadão -; e a educação para a

cidadania  completa,  que  abarca  as  outras  duas  e  que  nos  leva  a  pensar  como

cidadãos. Ou seja, conhecer como cidadão nos dá uma perspectiva cognitiva que tem

como meta a aquisição de um letramento político. Requer promover a informação e a

capacidade do cidadão de se pronunciar sobre temas fundamentais  da cidadania.

Atuar  como  cidadão  nos  mostra  uma  perspectiva  presente,  uma  abordagem

experiencial.  Aprende-se  cidadania  praticando  a  autonomia,  a  participação,  a

cooperação. E pensar como cidadão é uma perspectiva futura, que compreende tanto

a  educação  em  cidadania  quanto  a  educação  pela  cidadania.  Potencializa  a

habilidade de encarar novas situações, de fazer escolhas e enfrentar novos dilemas

com autonomia, senso crítico e responsabilidade com a vida e com o mundo.

Dito  isso,  acho que já  podemos  tentar  conhecer  um  pouco mais  o  Parlamento

Jovem. Está aí uma foto da plenária final de uma das edições, depois a entrega do

documento à Comissão de Participação Popular. Como a deputada Maria Tereza Lara

já lembrou, o objetivo do Parlamento Jovem, que até a edição de 2010 era só da

cidade de Belo Horizonte, e, a partir daí, passou a ser o Parlamento Jovem de Minas,

é contribuir para a formação política e cidadã dos estudantes e propiciar a vivência de

práticas participativas junto aos Legislativos Municipal e Estadual. Ou seja, educar

para  a  cidadania,  significando  a  educação  sobre  cidadania  e  educação  pela

cidadania.  Então  não  são  só  informações  que  são  passadas,  a  vivência  da

participação política é fundamental no projeto do qual estou falando agora.

Parceiros desse projeto: a Assembleia, sob a coordenação da Escola do Legislativo,

mas  por  meio  de  vários  dos  seus  setores  -  Gerência  de  Projetos  Institucionais,
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Gerência de Consultoria  Temática,  Gerência de Relações Públicas -  quer  dizer,  a

Escola do Legislativo  coordena várias  outras  equipes internas da Assembleia -;  o

Instituto  de  Ciências  Sociais  da  PUC Minas;  e  as  câmaras  municipais  de  Minas

Gerais.  Esses são os parceiros,  para eu não ficar aqui  a  tarde inteira citando os

inúmeros outros nos municípios, em parcerias com as câmaras municipais.

Na  sexta-feira  passada  terminamos  a  edição  do  projeto  de  2013,  mas  já

começamos a edição de 2014. Quer dizer, a edição do ano que vem já começa este

ano. Sempre damos os primeiros passos no ano anterior à realização do projeto. Já

tivemos  algumas reuniões de  discussão sobre o  que faremos ano que vem, e já

estamos pensando no tema que será abordado. A cada ano, o projeto discute um

tema específico. Este ano discutimos cidades sustentáveis, e já estamos pensando e

articulando  o  tema  a  ser  tratado  no  próximo  ano.  Este  ano  também  teremos  a

formação de coordenadores municipais.

Na etapa municipal, o calendário de março a julho depende do ano de realização.

Essa é a datação do projeto no ano de 2013, e haverá modificações para o ano de

2014 por causa das peculiaridades, pois será um ano com Copa do Mundo, eleições.

E é um ano em que ousaremos fazer uma mudança no projeto. É o caráter dinâmico

do projeto se manifestando novamente.

A ideia é que, no próximo ano, o projeto se regionalize, que a participação municipal

aconteça  também  a  partir  das  macrorregiões,  ou  seja,  que  haja  uma  etapa

intermediária entre a etapa municipal e a estadual, como uma tentativa de viabilizar a

participação de maior número de municípios. O que acontece na etapa municipal? Os

municípios escolhem as escolas de ensino médio e os monitores que vão atuar nos

municípios.  Essa escolha  é  feita  pela  câmara.  Orientamos nessa escolha,  mas  a

câmara  possui  completa  autonomia,  dependendo  do  município  em  que  o  projeto

esteja se realizando e as peculiaridades locais. Depois de escolhida as escolas e os

municípios, são escolhidos os alunos nas escolas.

Normalmente o critério que orienta a maior parte dos participantes é a adesão. As

pessoas não são obrigadas a participar do projeto, elas aderem a ele, se oferecem

para  participar  dele  e,  para  isso,  cumprem  alguns  requisitos  de  participação  e

obedecem a algumas regras. Estas são poucas mas orientam e permitem que os
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vários municípios do Estado que estão afastados e não têm proximidade garantam

uma participação mais homogênea e que possam fazer o mesmo projeto. É preciso

ter algumas regras que garantam essa unidade.

No período do primeiro semestre do ano em que o projeto se realiza, há também a

formação dos monitores e dos estudantes, a qual oferecemos, Escola do Legislativo,

Assembleia de Minas e PUC Minas, por meio da educação à distância. Nesse período

também se faz a produção do material que será divulgado e trabalhado pelos alunos.

Todo esse período  de  discussão,  estudo e elaboração de proposições  que serão

apresentadas  ao  poder  público  municipal  culmina  com  uma  plenária  municipal,

quando vai acontecer a discussão, a aprovação das propostas e a escolha das que

serão  apresentadas  na  etapa  estadual.  Durante  três  ou  quatro  meses,  sob  a

orientação da câmara,  com o apoio  das universidades locais,  com monitores que

normalmente vêm dessas universidades, alunos do ensino médio discutem política,

soluções para questões que eles identificam e apresentam propostas para solucionar

os problemas identificados. Essas propostas são apresentadas inicialmente, em um

documento, ao poder público municipal.

Na  etapa  municipal,  depois  de  apresentar  essas  propostas  ao  poder  público

municipal,  discutem-se  as  que  serão  encaminhadas  ao  poder  público  estadual  e

analisadas  aqui,  na  Assembleia.  A etapa  estadual  inicia-se  com  o  final  da  etapa

municipal, com o recebimento dessas propostas encaminhadas por cada município

participante. Prepara-se um documento básico composto por essas propostas, e os

alunos começam a estudá-las. Quando eles vêm a Belo Horizonte em representação

-  este  ano vieram seis  estudantes  de  cada município  -,  trabalham em grupos  de

discussão  para  construir  o  documento-base,  que  é  também  discutido  em  uma

plenária final. Nessa plenária final, a que os deputados André Quintão e Maria Tereza

fizeram referência, a qual ocorreu na semana passada, são discutidas e votadas as

propostas  que  vão  compor  o  documento  que  será  entregue  à  Comissão  de

Participação  Popular.  A plenária  final  termina com  a  entrega  desse  documento  à

comissão. Na sexta-feira, o documento deste ano foi entregue ao deputado André

Quintão,  que,  como nos  anos  anteriores,  por  meio  da  Comissão  de  Participação

Popular, dá o encaminhamento possível a essas propostas.
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Para  não  ficarmos  somente  apresentando  números,  apesar  de  eles  mostrarem

muito o que queremos, para terem uma ideia do tamanho do projeto, vou falar apenas

os números da edição estadual, a partir  do momento em que o Parlamento Jovem

assumiu uma dimensão estadual, ou seja, 2010, 2011, 2012 e 2013. Antes disso, a

Regina  apresentou  ontem,  no  evento,  resultados  da  pesquisa  que  foi  feita  por

professores  da  PUC.  Mostrarei  os  números  que já  são  da edição  estadual  e  os

municípios participantes.

Em 2010, na primeira edição, participaram 12 municípios; na segunda, foram 16;

depois, 15 e, neste ano, contamos com a participação de 18 municípios. Número de

escolas participantes:  foram 50 escolas,  no primeiro ano; 71, no segundo;  76,  no

terceiro,  e  77,  neste  ano.  Gostaria  de  esclarecer  que  participaram  tanto  escolas

públicas quanto privadas. O número de escolas com que cada município trabalha é

definido  pelo  próprio  município.  Isso  não  é  uma  regra  geral,  mas  depende  da

capacidade de trabalho das equipes locais. Quanto ao número de estudantes: no ano

de 2010, foram 815 estudantes envolvidos; em 2011, foram 2.253; em 2012, foram

921;  e  em 2013,  houve um total  de  941 estudantes no  projeto.  Normalmente  os

monitores são estudantes do ensino superior, servidores das câmaras municipais ou

professores  das  escolas  participantes.  São  eles  que  nos  ajudam  no  trabalho  de

formação política dos estudantes na etapa municipal.  O número de monitores, em

2010, foi 112; em 2011, 142; em 2012, 99; e, em 2013, 111 monitores.

Na cartilha que receberam sobre a CPP consta essa informação, mas gostaria de

registrá-la, de chamar a atenção para isso. Optei por mostrar alguns dos resultados

obtidos, dos desdobramentos de propostas do PJ. Diversas propostas de natureza

administrativa  tiveram  encaminhamentos  para  os  mais  diversos  órgãos  da

administração  pública.  Não  vou  listá-los  aqui,  mas  diversos  requerimentos  para

órgãos públicos foram feitos a partir de proposições levantadas pelos estudantes.

Em  2004,  tivemos  a  inclusão  no  Conselho  Estadual  da  Juventude  de

representantes de um dos órgãos da representação estudantil: Ubes, UNE, UEE ou

DCEs. Essa proposta foi incorporada ao projeto de lei que culminou com a edição da

Lei nº 18.136, de 2009, ou seja, uma proposição que surgiu no Parlamento Jovem foi

incorporada ao texto de uma lei editada por esta Casa, que é exatamente a lei que
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institui a política estadual de juventude e que determina que o Poder Executivo envie

projeto de lei reestruturando o Conselho da Juventude.

Outra proposição de 2004 também subsidiou um projeto de lei. A proposta solicitava

a  inclusão,  na  lei  que  melhor  conviesse,  de  dispositivo  estabelecendo  ações

preventivas  nas  escolas  estaduais  com  relação  ao  uso  de  drogas,  bem  como

solicitando a presença de profissionais especializados nos colegiados das escolas

para a concepção de ações preventivas do uso de drogas. Essa proposta ratificou

debates em torno do então projeto de lei, hoje a Lei nº 16.683, de 2007, que autoriza

o acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do Estado.

Em 2006, foi sugerida e já foi atendida pela TV Assembleia a criação e divulgação

de programas de TV destinados ao público jovem relativos à formação política. Neste

ano,  no  mês  de julho,  exibimos  o  programa  É você quem faz  política, que  será

reexibido no mês de outubro, resultado dessa indicação retirada de uma proposta do

Parlamento Jovem.

Em  2007,  houve  outra  proposta  de  distribuição  obrigatória,  pela  Secretaria  de

Educação,  de  merenda escolar  gratuita  para os  alunos  do ensino médio da  rede

pública. Isso foi apresentado na forma de emenda ao PPAG, e hoje é lei federal.

Outra emenda do PPAG de 2008-2011 é a implementação de agência de estágio e

de emprego para jovens, com encaminhamento para mercado de trabalho.

O Parlamento Jovem tem resultados concretos. Esta Casa dá encaminhamento. O

Parlamento Jovem é um instrumento de participação popular, como outros que temos

na  Casa  -  ciclos  de  debates,  seminários  legislativos,  fóruns  técnicos  -,  com  a

particularidade de visar um segmento da sociedade, que é o público jovem.

Nas  minhas  considerações  finais,  gostaria  de  chamar  atenção  para  algumas

conclusões a respeito desse trabalho desenvolvido  ao longo das 10 edições.  Por

meio do Parlamento Jovem, o Legislativo Mineiro dá voz a um segmento específico

da  sociedade,  instrumentaliza  o  debate  e  subsidia  discussões  que  fortalecem  a

democracia participativa. Além disso, tem a capacidade de promover a criação de

outras redes de participação articuladas.

As câmaras municipais que participam desse projeto passam a se articular como

casas  legislativas  para  outras  ações  e  também  desenvolvem  a  capacidade  de
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promover e valorizar a participação popular. É um diálogo que se estabelece entre as

câmaras  a  partir  do  Parlamento  Jovem.  E não são apenas  os  alunos  que estão

aprendendo,  mas  nós,  legisladores  mineiros,  estamos  aprendendo  a  promover  a

participação popular. E as instituições de ensino envolvidas, universidades e escolas

de ensino médio, também têm a possibilidade de se articular entre si e com o poder

público.  É  a  educação das  instituições.  É aquela  educação sobre,  pela  e para  a

cidadania. As instituições também aprendem.

Para os jovens, o projeto possibilita a formação política e o exercício democrático.

O jovem constrói  o  entendimento sobre o que é uma assembleia legislativa,  uma

câmara  municipal,  o  Poder  Legislativo  e  o  poder  público:  é  a  educação  sobre  a

cidadania. O jovem vivencia o dia a dia do parlamento, apresenta suas propostas e

desenvolve a capacidade de formular argumentos técnicos e políticos: é a educação

pela ou na cidadania.

Por  fim,  o  projeto  incentiva  posturas  ativas  e  espírito  cidadão,  uma vez que  é

visível, como mostraram os resultados da pesquisa apresentada pela Regina ontem,

o comprometimento dos jovens participantes com a elaboração coletiva de soluções.

Há  ampliação  do  entendimento  sobre  democracia  e  participação  política.  Eles

conhecem,  atuam  e  pensam  como  cidadãos.  Ou  seja,  estamos  realmente

desenvolvendo uma educação para a cidadania.

O meu tempo se esgotou, mas vocês verão um exemplo disso em seguida, com o

depoimento  de  um  ex-aluno,  ex-estagiário,  cidadão  participante  dos  debates  que

acontecem nesta Casa. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

A presidente - Obrigada Ruth, gerente-geral da Escola do Legislativo, que fala sobre

esse projeto com tanto entusiasmo, o que é muito importante para nós.

Com a palavra, o Sr. Lucas Junqueira Vitelli, para sua exposição sobre o tema “O

Parlamento Jovem de Minas”.

Palavras do Sr. Lucas Junqueira Vitelli

Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer aos deputados André Quintão e

Maria Tereza Lara e a todos o convite que me foi feito pela Assembleia.

Pedirei licença para uma fala mais informal, porque contarei um pouco da minha
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história,  que  é  meio  diferenciada  e  apresenta  um  caráter  bastante  importante.

Durante minha carreira inteira, esse projeto foi um dos mais importantes, pois me fez

pensar  como  hoje  estou  pensando  e  também  desenvolver  os  trabalhos  que

desenvolvo.

Essa história volta a 2004, ao primeiro Parlamento Jovem. Nessa época eu cursava

o 3º ano do ensino médio. Fui convidado a participar da primeira edição do projeto.

Eu já possuía algum tipo de interesse na área social e em discussões sobre política.

Como não tinha muito conhecimento, fiquei bastante intrigado com o que acontecia,

com as possibilidades daquilo que estava sendo apresentado no momento. Em 2004,

tive oportunidade de participar, pela primeira vez, desse projeto, junto à Escola do

Legislativo  e  aos  monitores  do  curso  de  ciências  sociais  da  PUC.  Para  mim  a

experiência foi bastante importante e chamou muito minha atenção. Foi a primeira

vez que tive contato com o Legislativo, com esta Casa. Pela primeira vez, entendi

como funcionava de fato a participação dos deputados e da população na Casa. O

projeto  à  época  abriu-me  os  horizontes.  Fiquei  bastante  empolgado  com  a

possibilidade de apresentar alguns anseios que os jovens geralmente têm.

Eu estava com 18 anos. Tínhamos muitos anseios sobre determinadas temáticas

que discutíamos. O projeto foi muito importante para mim porque tive a oportunidade

de propor, de fato, algumas coisas. Discutimos os direitos sociais e coletivos, as cotas

dentro das universidades. O tema foi superpolêmico na época. Nós nos preparamos

muito para a apresentação que faríamos aqui, mas no dia houve quase uma guerra.

Tudo foi bastante interessante para mim, que nunca havia visto isso.

Aquela foi a primeira oportunidade que tive de saber da existência da Comissão de

Participação Popular,  que não sabia haver na Assembleia. Tudo foi muito bacana.

Quando  saí,  fiquei  com  uma  impressão  muito  boa.  Eu,  que  estava  tentando  o

vestibular,  resolvi  logo  fazer  ciências  sociais,  porque  essa  área  chamou  muito  a

minha atenção. Eu já pensava em cursar algo nessa linha, como história. Passei no

vestibular e tive a oportunidade de fazer ciências sociais na PUC. Logo no primeiro

período,  a  Bete  e  a  Regina,  que falaram aqui  ontem, convidaram-me para  ser  o

monitor da segunda edição do projeto, que discutiria a redução da maioridade penal.

Esse  momento  foi  muito  interessante  também,  porque  comecei  a  compreender
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melhor as coisas. Eu estava começando a estudar o que era ciência política, como

funcionavam os Poderes, qual  era o papel do Legislativo dentro do governo e da

sociedade. O projeto despertou em mim um sentimento de querer participar cada vez

mais e de propor coisas. Descobri que a Assembleia tinha um complexo de eventos

institucionais, como os seminários legislativos, os fóruns, as audiências, a Comissão

de Participação Popular. Tudo era novo no momento para mim.

Eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre o funcionamento de cada um

deles,  sobre  as  possibilidades  que  tínhamos,  no  momento,  de  apresentar  as

propostas e aprender o que seria cidadania, esse papel do cidadão, possuidor de

direitos e deveres, como a Ruth mencionou.

Na PUC tive o primeiro contato com essa formação básica, que os monitores têm.

Foi aí que comecei a descobrir os primeiros conceitos de cidadania e a dimensão dos

deveres  e  direitos  dos  cidadãos,  tanto  civis  quanto  sociais.  Também  comecei  a

descobrir o que seria participação popular. De fato, isso é algo que eu não exercia

antes. Eu apenas possuía esse desejo, mas não tinha a oportunidade de expressá-lo

nem era tão engajado nessa questão. Tudo isso foi bastante importante para mim,

porque comecei a atuar, de fato, em várias temáticas que me foram de grande valia

na época, como as questões dos direitos sociais e da redução da maioridade penal.

Pude  até  mesmo opinar  e  colocar  algumas  coisas.  Naquela  época  havia  essas

questões polêmicas,  e foi  a  primeira vez que tive contato com esses jovens,  que

estavam no lugar em que eu estava em 2004. E isso para mim foi um choque, porque

pensava: como vou passar conhecimento para esses jovens, se, no ano anterior, eu é

que o recebia? Tudo isso ocorreu nesse ano.

O parlamento tem o caráter de apresentar essa formação para os monitores, e isso

é  bastante  importante  para  mim,  porque  foi  a  partir  daí  que  desenvolvi  vários

conhecimentos que hoje tenho, e agora eu os aproveito e aplico constantemente.

Essa minha história é muito engraçada porque acabei participando, em 2004, 2005,

2006 e 2007, praticamente de quatro ou cinco edições. Dentro de cada uma dessas

edições, como o parlamento é muito dinâmico - a Ruth abordou isso aqui -, ele me

possibilitou aprender um pouco mais sobre o próprio Estado, a sua organização, a

própria  questão  da  democratização  do  Estado  e  dos  seus  Poderes  e  também  a
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questão do que seria participação popular. Isso foi tão importante que eu era, cada

vez mais, conquistado por essas questões. A participação popular foi abrindo a minha

cabeça de determinada maneira que, a cada ano que passava, eu ia pensando, mais

e mais, no que eu poderia fazer, como eu poderia ajudar e como a sociedade poderia,

de fato, influir no Legislativo e trazer mecanismos possíveis para isso. Na Assembleia

de Minas, existem vários desses mecanismos, e tive a oportunidade, posteriormente,

de voltar a estudar alguns deles, e estudei bastante. Então essa experiência foi algo

que  me abriu  as  portas  totalmente.  Durante  esse tempo,  tive  a  oportunidade  de

adquirir outros conhecimentos, primeiramente em 2004 e 2005. Aprendi sobre essa

questão da aprendizagem, da política, o que era cidadania, o que era ser um cidadão

e, principalmente, o que era participação e democracia, conceitos básicos para essa

matéria. Comecei a aprender isso nos primeiros anos, depois fui desenvolvendo esse

conhecimento ao longo dos anos posteriores. Eu não possuía esses interesses, fui

despertando para eles ao longo dos anos. A partir  daí, pude ter um contato muito

direto com a Assembleia. Participei de outras edições do Parlamento Jovem e tive

papéis  variados  dentro dessa participação,  dentro da  lógica de funcionamento  do

parlamento. Na época nem era Parlamento Jovem de Minas, mas apenas Parlamento

Jovem de Belo Horizonte.

Tive a oportunidade de dar monitoria em várias escolas de Belo Horizonte, tanto

públicas quanto particulares, e também tive contato com vários jovens que estavam

discutindo muitas coisas e engajados naquilo. A cada edição que passava do projeto,

eu  entendia,  cada  vez  mais,  o  seu  caráter  educacional  e  como  ele  havia  sido

importante. Hoje, para mim, essa é uma das principais características dele.

Atualmente tenho contato com muitos desses alunos que participaram comigo. Eles

estão  desenvolvendo  trabalhos  nessa  temática  e  se  tornaram  jovens  muito  mais

preocupados com as questões que envolvem os meios sociopolíticos. Cada vez mais,

eles  têm atuado.  Vimos,  nos últimos meses,  várias  manifestações  desses jovens.

Eles  estão  quase  sempre  nas  ruas.  Tive  oportunidade  de  lhes  passar  alguns

conhecimentos  sobre  democracia  e  participação.  E  agora  vejo  que  eles  estão

superengajados nisso.

Para mim esse caráter de aprendizado é o principal. Dentro desse projeto, como
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disse, tive a oportunidade de participar como vários atores, em posições diferentes. A

primeira  foi  como  monitor  do  projeto,  transmitindo  conhecimento  e  muitas  vezes

aprendendo muito com esses jovens. A segunda, em 2006, foi como coordenador do

grupo de trabalho, dentro da lógica de funcionamento da dinâmica do próprio projeto.

No grupo de trabalho, além de eu ser monitor, fui coordenador, com alguns alunos

dentro  de  uma  das  temáticas  que  estavam  sendo  discutidas  no  ano.  Em  2006,

discutia-se “Ética na vida pública e cidadania”, que passava muito pela temática que

eu já estava estudando, portanto foi bastante interessante ver a posição dos jovens.

Esse foi um desafio muito grande para mim, porque eu nunca tinha falado em público.

Nunca tive essa oportunidade, a não ser aquela primeira vez em que participei como

aluno, quando já foi uma dificuldade falar neste microfone. Até hoje ainda acho que

tenho muita dificuldade nesse sentido, mas vamos aprendendo ao longo da vida.

Em  2007  pude  cumprir  outro  papel  dentro  do  projeto.  Esse  papel  foi  de

coordenador-geral da plenária final. Estive nesta Assembleia, na Mesa, coordenando

toda  a  dinâmica  do  trabalho.  Foi  uma das  experiências  mais  interessantes,  pois

comecei a aprender melhor ainda a dinâmica de funcionamento desses mecanismos

e de todas as possibilidades que poderiam surgir. Também foi um desafio, porque tive

de falar para quase 200 jovens. Era muita coisa. Lembro que, na época, a deputada

Maria Tereza Lara era presidente da comissão. No final eu lhe entreguei as propostas

como representante da Comissão de Participação Popular. Tudo era muito novo para

mim e foi muito importante para consolidar um pouco desse conhecimento que venho

desenvolvendo.

Volto a ressaltar que o Parlamento Jovem para minha carreira, pessoalmente, foi

um divisor de águas. Por meio do Parlamento Jovem, comecei a despertar para essa

questão da participação popular. O que é a participação popular? Quais são suas

possibilidades? Como os mecanismos de que dispõe a Assembleia podem contribuir

para  que  as  políticas  públicas  sejam  melhor  construídas?  E  fui  levando  esse

conhecimento ao longo de toda a faculdade. Formei-me em 2010,  mas antes tive

duas possibilidades proporcionadas pelo Parlamento Jovem. Uma delas foi conhecer

a  Escola  do  Legislativo  de  Brasília.  O  Prof.  Rildo  é  de  lá.  Na  época,  tive  a

oportunidade  de  conhecê-lo  e  de  fazer  um  estágio  lá,  o  que  me  proporcionou
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acumular  mais  conhecimentos  acerca  do  Legislativo.  Essa  experiência  foi  muito

interessante. Logo depois, vim fazer estágio na Assembleia, na Gerência de Projetos

Institucionais, que é responsável por desenvolver os eventos institucionais e também

ajuda  na  realização  do  Parlamento  Jovem.  Isso  é  muito  bacana.  O  pessoal  da

Assembleia, principalmente da Escola do Legislativo, deu-me condições de aprender

outras coisas às quais eu não estava totalmente ligado. Durante esse período, tive a

chance de acompanhar audiências da própria Comissão de Participação Popular e

reuniões  do  Parlamento  Jovem.  Na  verdade,  pude  ser  proponente  de  algumas

propostas que saíram do Parlamento Jovem dentro da revisão do Plano Plurianual de

Ação  Governamental.  Tudo  isso  me  possibilitou  um  aprendizado  em  todos  os

sentidos: Orçamento Participativo; como participar desse orçamento; como participar

dos eventos; como entender o funcionamento da própria Assembleia; a questão da

legislação,  como  é  o  seu  trâmite  desde  a  apresentação  até  a  aprovação;  as

possibilidades de apresentação das leis; e a possibilidade de a sociedade apresentá-

las. Esse caminho foi-me de grande valia.

Também tive a oportunidade de fazer estágio nesta Casa, fazendo levantamento de

todos os eventos institucionais,  o que foi muito importante para mim. Pude avaliar

toda a participação da sociedade, de 1989 a 2009, e verificar algumas propostas do

Parlamento Jovem que foram encaminhadas à comissão e aprovadas. A Ruth citou

algumas  delas.  Em  2005,  foi  encaminhado  requerimento  da  bancada  mineira  à

Câmara dos Deputados tratando da redução da maioridade penal; em 2007, com a

temática “Educação, inclusão e qualidade”, foram apresentadas emendas como as de

nºs  91,  101  e  102,  tratando  da  ampliação  da  faixa  etária  do  público-alvo  dos

programas de educação de 18 para 29 anos; proposta de priorização do transporte

coletivo  nas  políticas  públicas  formuladas  em  âmbito  municipal,  considerando  a

melhoria  das  estradas  vicinais;  em  2008,  foram  apresentadas  duas  emendas  ao

PPAG: uma dispondo sobre a área de resultados Protagonismo Juvenil, criando uma

fonte, a intermediação para o mercado de trabalho, com a finalidade de implantar

agência  de  estágio;  e  outra  de  alteração  da  finalidade  da  ação,  objetivando

democratizar o acesso dos alunos das escolas públicas à prática esportiva, por meio

de atividades esportivas e de lazer realizadas no contraturno escolar.



894
____________________________________________________________________________

Fizemos  o  levantamento  ao  longo  dos  anos  e  vimos  que  várias  propostas

apresentadas pelos alunos -  tive a oportunidade de participar  de algumas delas  -

tiveram o encaminhamento da comissão, tornaram-se lei e hoje estão em vigor. Isso é

muito importante. Quando eu era mais novo e estava no projeto, percebi que essa

possibilidade era fundamental, pois o nosso trabalho de fato fazia diferença, o que foi

bastante interessante.

Como disse anteriormente, eu falaria de forma informal. Para concluir, quero deixar

claro  que  a  temática  da  participação  e  o  projeto  Parlamento  Jovem  têm  me

proporcionado  muitas  oportunidades.  Tenho  incorporado  bastante  o  detalhamento

político,  a  educação  política.  Sou  um  exemplo  disso,  pois  esse  projeto  fez  uma

diferença enorme na minha vida. Hoje, sou uma pessoa muito mais contestadora, que

participa de fato das ações e dos debates, procuro fazer o melhor na profissão que

escolhi, que é das ciências políticas. A minha monografia foi na área de participação

popular, os eventos da Assembleia Legislativa. Tudo isso colocou uma centelhazinha

dentro  de  mim,  que  não  se  apagará  tão  cedo.  Pretendo  continuar  estudando,

principalmente sobre o impacto das metodologias participativas. O Parlamento Jovem

foi o projeto que mais me abriu portas e me ajudou na vida, até para que eu estivesse

aqui  falando  hoje.  Agradeço  a  todos.  Estou  um  pouco  nervoso  porque  esta  é  a

primeira vez que falo em público.

A presidente -  Agradecemos ao Lucas Junqueira,  ex-participante do Parlamento

Jovem, por seu depoimento, por mostrar a forma como o projeto interferiu na sua vida

e certamente na vida de outros jovens.

O deputado André Quintão -  Daqui a pouco o Lucas estará no nosso lugar,  viu

deputada?

A presidente  -  Com  certeza.  Esperamos  que  dessa  turma  surjam  não  apenas

deputados, mas deputadas também, deputado André Quintão.

Com a palavra, o Sr. Alexandre Eustáquio Teixeira, para a sua exposição sobre o

tema “O Parlamento Jovem de Minas”. A PUC foi parceira de primeira hora nesse

projeto, não é isso, Lucas?

Palavras do Sr. Alexandre Eustáquio Teixeira

Meus cumprimentos à deputada Maria Tereza Lara, ao deputado André Quintão e a
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todos os presentes.

Na minha fala  pensei  em um aspecto  específico  a respeito  do  parlamento,  um

pouco na proposta do André Quintão de apresentar não só questões mais descritivas,

mas também um aspecto do projeto, visualizando ou vislumbrando a sua possível

expansão nos próximos anos com a nossa proposta de regionalização.  Tomarei a

liberdade de ler e fazer comentários por causa do tempo. Creio que assim fica um

pouco mais claro.

Pensar táticas ou estratégias para o fortalecimento da sociedade civil, de forma que

ela  apresente  uma  atuação  política  mais  efetiva  e  assertiva  junto  a  agentes  e

instituições estatais, implica pensar necessariamente em processos de formação que

tenham como princípios o desenvolvimento da capacidade de análise crítica para o

debate  público  de  ideias  e  para  a  constituição  de  grupos  e  associações.  Esse

processo formativo, que visa ao empoderamento e à autonomia da sociedade civil

frente  ao  Estado,  que  pode  se  dar  de  diferentes  formas,  é  uma  das  ações

necessárias para o fortalecimento da democracia, entendida não só como um tipo de

regime formal da lei e da ordem, mas como um único tipo de regime político capaz de

criar, consolidar e garantir direitos.

O  que  proponho  nesta  minha  rápida  fala  é  uma  análise,  ainda  inicial,  de  um

elemento crítico do trabalho de formação política e para a cidadania desenvolvido no

projeto Parlamento Jovem de Minas, desde a sua estadualização em 2010, qual seja:

a ampliação de uma forma de pensamento e de ação social vinculados a uma escala

local para uma forma de pensamento e ação social que contemplem a diversidade de

perspectivas e atuações, que estão postas pela escala regional e estadual.

De uma forma um pouco mais clara, o que temos observado, ao longo desses anos

de estadualização - já em sua quarta edição -, é um embate entre uma perspectiva de

compreensão de problemáticas locais - já que em todos os municípios onde ocorre o

projeto Parlamento de Minas há uma edição local e há uma mentalidade, uma lógica

de construção e de organização e uma percepção da realidade que são locais - e a

transposição  dessa  discussão,  em  um  segundo  momento,  por  uma  escala  mais

ampla,  que é  a  escala  do  Estado.  Então,  o  que estou  propondo  pensar  é  como

trabalhar ou desenvolver estratégias exatamente para otimizar essa transposição de
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escalas,  já  que  ela  ocorre  num  intervalo  de  tempo  muito  curto,  muito  rápido.  E

pensando isso no contexto da formação política, essa questão é fundamental. Afinal,

se estamos pensando na formação política como uma ação de empoderamento, essa

ação tem de contemplar diferença, tem de contemplar alteridade, tem de contemplar

a  diversidade  inerente  a  qualquer  grupo  social  e  a  qualquer  associação,  que,  na

verdade, no Estado se apresenta - extremamente no Estado mineiro - de uma forma

bem clara e acentuada, por causa de suas dimensões e da sua história.

Essa questão foi pensada a partir das atividades de planejamento, organização e

execução do projeto, já que componho a equipe de coordenação, representando a

PUC Minas, que é parceira do projeto, juntamente com a Escola do Legislativo, desde

a sua criação em 2004.  Neste ano,  o parlamento completou a sua 10ª  edição,  e

poderíamos afirmar, sem sombra de dúvida, que este ano o projeto alcançou o seu

ápice.  Não  tanto  um  ápice  do  ponto  de  vista  quantitativo  -  isso  tem  sido  uma

discussão nossa nas avaliações -,.mas o ápice do ponto de vista qualitativo.

Este  ano  foram  18  municípios,  940  jovens  do  ensino  médio  e  mais  de  100

monitores. Esses são os aspectos quantitativos que a Ruth muito bem apresentou.

Também tivemos, pela primeira vez - quem participou do processo acompanhou isso

-,  uma apropriação das temáticas e a condução dos trabalhos. Isso aconteceu no

Canto da Siriema, onde os grupos de trabalho estiveram reunidos durante dois dias, e

aqui  no  Plenário,  no  final  dos  trabalhos  desenvolvidos  pelos  estudantes.  A

incorporação de 18 municípios nessa edição, de diferentes regiões do Estado, com

uma  perspectiva  promissora  de  ampliação  desse  número  nas  próximas  edições,

representará para nós um desafio.

Só para ressaltar, o Estado de Minas Gerais tem dimensões nacionais. O Estado

tem um PIB de 350 milhões e mais de 590.000km2. O Estado de Minas Gerais é

maior que vários países latino-americanos - ontem saiu uma estimativa populacional -

e  já  ultrapassamos  20  milhões  de  habitantes.  Incorporar  novos  municípios  deste

Estado  significa  incorporar,  na  verdade,  diferenças  locais  e  regionais  que vão se

embater dentro do projeto Parlamento Jovem.

Só a título de exemplificação: 1.100km separam Espera Feliz, na Zona da Mata, e

Iturama, na região do Triângulo Mineiro.  São dois municípios  que participaram da
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edição neste ano. Nós, da equipe da PUC Minas, e a equipe da Assembleia visitamos

todos  os  municípios  na  edição de  2013.  Mas,  obviamente,  não é  só  questão da

distância  geográfica  que  separa  esses  dois  municípios.  Soubemos  que  muitos

estudantes que participaram da etapa municipal em Espera Feliz,  no contato com

eles  durante  a  visita,  nas  conversas,  nas  dinâmicas,  nas  atividades  de  trabalho,

soubemos que não conheciam Belo Horizonte. Eles têm uma identidade muito mais

forte  com o  Rio de Janeiro,  por  uma questão de proximidade,  e  com municípios

cariocas do que com municípios mineiros. Não tinham, até a entrada do projeto, a

menor ideia de onde ficava Iturama. Se formos pensar de outra maneira, poderíamos

citar uma série de outros exemplos. Capelinha, que fica no Norte de Minas, tem uma

lógica de funcionamento e uma história totalmente diferente da de Poços de Caldas.

Enfim,  estamos  lidando  com  heterogeneidades  sociais  e  culturais  que  são

representativas  do  Estado.  Então,  ampliar  a  escala  do  projeto  significaria  abrir  a

participação para uma maior diversidade cultural e social, com a qual teremos de nos

haver no momento de pensarmos as oficinas e as atividades de trabalho.

Antes de avançar na questão, acho importante colocar uma ressalva. Estou falando

sobre  a  expansão  e  a  incorporação  de  novos  municípios,  o  que  implicaria  um

aumento  da  diversidade social  e  cultural.  Isso  não  significa  dizer  que,  até  2010,

quando o projeto ocorria apenas em Belo Horizonte, essa heterogeneidade e essa

diversidade não existissem  nos  municípios.  Obviamente,  em Belo  Horizonte,  com

uma dinâmica metropolitana no contexto da contemporaneidade e com a diversidade

de  perfis  de  estudantes  de  instituições  escolares  que  eram  escolhidos  para

participarem do projeto, há uma diversidade social e cultural também presente. Mas a

diversidade social e cultural na escala do Estado é de outra ordem. É de uma ordem

de percepção, de compreensão. É de uma ordem, poderíamos dizer, quase que não

só comportamental, mas também física, corporal.

Essa  ideia  de  diversidade  cultural,  para  nós,  que  somos  cientistas  sociais,  é

preciosa,  acho,  para  pensarmos  o  projeto,  as  dinâmicas  e  as  atividades,  porque

obviamente uma nova questão se coloca em cena ou ressalta na cena e na vida

social a partir da segunda metade do século XX.

Apesar  de  os  Municípios  de  Espera  Feliz  e  Iturama  serem  muito  distantes
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geograficamente,  do  ponto  de  vista  histórico  compartilham  elementos  culturais

estaduais e nacionais, apesar de ambos serem atravessados por elementos culturais

transnacionais.  Então,  há  uma  complexidade  no  pensamento,  porque  jovens  de

Capelinha possuem telefone celular, sabem o que é iPod, desejam os tênis X, Y, Nike,

mas, ao mesmo tempo, apresentam peculiaridades e características locais.  Então,

eles  compartilham  algo,  pertencem  à  mesma  geração,  portanto  possuem  uma

identidade geracional comum. Esses jovens compartilham elementos culturais. Nós,

cientistas culturais, dizemos que eles pertencem à lógica do supermercado cultural

global, em que há produtos produzidos pelas grandes corporações e que se tornam

objetos  de  desejo.  Eles  atravessam  todas  as  fronteiras,  mas,  mesmo  assim,

continuam possuindo peculiaridades ou particularidades locais, que são apresentadas

para nós quando vêm a Belo Horizonte, para os três dias de execução e realização

da etapa estadual.

O  ponto  que  gostaria  de  desenvolver  brevemente  é  exatamente  este:  com  a

estadualização  e  a  expansão,  as  diversidades  estarão  cada  vez  mais  presentes,

apesar  de  os  elementos  culturais  compartilhados,  resultantes  do  caldo  cultural

proveniente do Estado e do mercado, estarem presentes em qualquer situação, em

qualquer quadro social.

Então, a questão é: como ampliar a formação política para além do reconhecimento

da forma e da atuação dos poderes ou dos mecanismos de participação popular para

o  reconhecimento  da  alteridade  e  da  diversidade  que  eles  trazem  e  utilizam  no

momento da construção das proposições e dos debates?

Ao  longo  desses  quatro  anos  de  Parlamento  Jovem  de  Minas,  dessas  quatro

edições de estadualização, vimos que um conjunto de ações tem sido utilizado para

romper com as lógicas locais e as perspectivas mais individualizadas de atuações

dos  participantes.  As  atividades  são  diversas:  formação  de  monitores,  visitas  de

assessoramento  e  de  acompanhamento,  atividades  de  entrosamento,  oficinas

teatrais, entre outras.

Vou  ater-me apenas  a  duas  estratégias  que  penso  serem  fundamentais  e  que

merecem ser apresentadas com maior destaque para serem discutidas num segundo

momento: uso das redes sociais como ferramenta de articulação entre as diferenças
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locais para a transposição dessas diferenças; e atuação de monitores extensionistas.

No nosso caso, são alunos da PUC Minas que pertencem à mesma geração, têm a

mesma idade geracional dos alunos que participam da etapa estadual nos três dias

de trabalho em Belo Horizonte.

O uso das redes sociais vem apresentando para nós um desafio: percebemos que

os blogs e o Facebook operam e funcionam muito melhor para a promoção do debate

e a interação na escala do município. Então, quando visitamos os perfis e as páginas

dos  parlamentos  municipais,  vemos  os  compartilhamentos  e  uma interação  mais

efetiva dos participantes do município do que dos participantes do Facebook criado

para  o  projeto  estadual.  Tenho  uma  hipótese  que  explica  isso:  não  podemos

compreender as ferramentas como criações de outras realidades, elas são extensões

do que ocorre na vida social. Ou seja, a ligação entre on line e of line, na verdade, é

muito mais forte do que imaginamos. Então, na verdade, as redes, aparentemente,

são sintomáticas das interações que ocorrem no município e, em nosso caso,  na

escala estadual, são sintomáticas da ausência de interação que ocorre antes do início

da etapa estadual propriamente dita.

Depois  se vocês quiserem entrar  na Fanpage do projeto estadual,  verão que a

página é extremamente interessante, é alimentada quase cotidianamente. Há uma

produção e um trabalho gráfico de sensibilização, de linguagem. Então, a ferramenta

foi  produzida  e  pensada  para  o  perfil  do  público,  mas  não  tem  conseguido,

efetivamente,  até  o  presente  momento,  propiciar  uma  interação.  Ela  tem  sido

utilizada,  pelo  que  temos  visto,  muito  mais  como  um  meio  para  obtenção  de

informação e compartilhamento de informações na escala do Município, mas como

meio de interação propriamente dita ou trocas não. Então, isso seria uma ferramenta

estratégica  para  a  qual  poderíamos  pensar  uma  melhor  forma  de  potencializá-la

pensando a ampliação do projeto com a regionalização.

O segundo ponto é a atuação presencial de jovens extensionistas nos três dias de

realização da etapa estadual. Quando a Regina Medeiros era coordenadora do PJ,

discutíamos muito essa temática. Sempre participamos, juntamente com a equipe da

escola, das atividades de trabalho da etapa estadual nos três dias. Deve ser uma

questão  geracional  o  fato  de  os  jovens  se  sentirem  muito  mais  à  vontade  para
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dialogar com os monitores, que são mais próximos geracionalmente, do que para

procurar  a  nós,  que  somos  mais  velhos  e  que  encarnamos  papéis  institucionais.

Então,  o  trabalho  dos  monitores,  nesses  três  dias,  tem  se  mostrado  muito

interessante exatamente nesse aspecto.  Eles,  além de atuarem como facilitadores

das atividades planejadas pela Escola do Legislativo e pela PUC Minas, orientando e

estimulando os jovens a participarem das dinâmicas, também estabelecem laços de

reciprocidade  e  confiança  que  extrapolam  esse  papel  de  acompanhamento,  de

assessoramento,  de  facilitação.  Funcionam  como  pontes,  não  entre  os  jovens  e

extensionistas, mas entre os diferentes grupos que vêm de diferentes municípios.

Como essa questão nos foi mostrada? Pensando no que eu ia falar, duas imagens

são  muito  fortes  e  acho  que  poderiam  ser  tomadas  como  pistas  dessa  minha

colocação.  Entrando no Facebook esses dias,  há uma grande movimentação nas

redes, principalmente nas páginas dos parlamentos municipais de divulgação e de

compartilhamento  de  informações dos trabalhos que foram desenvolvidos aqui  na

semana  passada,  o  que  é  extremamente  interessante.  Há,  basicamente,  dois

conjuntos  de  informações  e  de  imagens.  Há  imagens  e  informações  que  são

institucionais, produzidos pelos acompanhantes dos municípios, enfim, pela TV, por

fotógrafos oficiais e discursos de representantes das câmaras. Esse é um conjunto de

imagens,  um  discurso  mais  institucional,  formal.  Por  outro  lado,  há  também  um

conjunto  muito  grande  de  materiais  sendo  compartilhados  por  eles,  que  são

experiências,  relatos,  acompanhados  de  imagens,  que  eles  mesmos  produziram

durante os  três  dias  aqui  em Belo Horizonte.  Eu estava observando que nós, de

outras  gerações,  quase  nunca  aparecemos  nas  fotos.  Eles  tiram  fotos  com  os

monitores.

Concluindo a minha fala, o que isso representa como dado ou como informação

para pensar essa estratégia de formação para a cidadania que contemple a alteridade

e a diferença? Isso aponta que, como o projeto ocorre num curto intervalo de tempo e

eles provêm de realidades locais, onde a experiência do lugar é muito mais forte do

que uma concepção abstrata - porque a concepção da entidade estadual, da escala

do estado é muito abstrata -, os elementos ou atores que conseguem construir essas

pontes  entre  eles  são,  em  parte,  as  redes  sociais,  nessa  perspectiva  que  estou
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analisando aqui,  e os alunos, pelo fato de terem uma proximidade geracional.  Há

várias  outras  atividades,  que  elenquei  no  início,  que obviamente  constroem esse

quadro,  toda  a  atividade  de  formação,  de  preparação,  as  oficinas,  os  materiais

didáticos, que também servem ou potencializam esse trabalho de construção de uma

identidade mais comum.

Gostaria de ressaltar esses dois elementos, bem como a participação de atores,

que são mais próximos geracionalmente dos participantes.

Por fim, gostaria de colocar mais uma questão, que é a possibilidade que o projeto

nos  traz  para  pensarmos  os  desafios  colocados  pelo  presente.  Nos  últimos  três

meses  o  País  atravessou  uma série  de  protestos  e  movimentações  sociais.  E  o

projeto Parlamento Jovem, apesar de ser desenvolvido por duas instituições muito

tradicionais -  Assembleia Legislativa e PUC Minas -, tem um compromisso com a

formação política e cidadã. Esses desafios que os tempos do presente nos colocam,

tanto para o pensamento como para a ação, precisam ser trabalhados com seriedade

por  nós,  da  universidade,  por  esta  Casa  e  pela  Escola  do  Legislativo.  Pois

enxergamos que este é um momento de captura de novos interesses.

Para finalizar e quebrando um pouco o protocolo, quero fazer um convite a todos.

Essa atividade de comemoração da Comissão de Participação Popular e este ciclo de

debates de certa forma continuarão na universidade na semana que vem, pois iremos

celebrar as 10 edições do Parlamento Jovem dentro do seminário de extensão da

PUC Minas. Essa atividade ocorrerá no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, e

as inscrições são gratuitas. A ideia dessa atividade é convidar todos os estudantes

que participaram das 10 edições. As Profas. Dora e Elaine organizaram esse evento

pois também participaram das 10 edições. O objetivo é compartilhar um pouco as

experiências para que consigamos apreender pessoalmente a biografia e o rumo que

cada um tomou, bem como pensar os desafios dentro da minha proposta, o futuro do

projeto em uma escala mais regional e mais estadual. Obrigado.

A presidente - Por favor, Alexandre, fale a data da atividade.

O Sr. Alexandre Eustáquio Teixeira - Fiz o convite e não falei o dia e o horário. Há

uma brincadeira que diz que isso é convite de mineiro.

A atividade será realizada no dia 13 de setembro de 2013, às 14 horas, no auditório
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do  Museu  de  Ciências  Naturais,  que  fica  na  Rua  Dom  José  Gaspar,  Coração

Eucarístico.  As  inscrições  são gratuitas  e  podem  ser  feitas  no  dia  e  na  hora  do

evento.

A presidente - Obrigada, Alexandre, que representa a PUC Minas. Agradecemos as

perguntas recebidas até agora. Com a palavra, o Sr. Rildo Cosson.

Palavras do Sr. Rildo Cosson

É algo que a Assembleia de Minas tem mesmo de celebrar e de que tem de se

orgulhar, porque é uma experiência exitosa, em vários aspectos, e única, em vários

sentidos, mesmo sem levar em conta as particularidades do programa de Minas, que

é verdadeiramente singular em sua configuração.

Também estou comemorando hoje os 10 anos em que tenho estudado o Legislativo

sob a ótica do letramento político, que é a perspectiva educacional do parlamento.

Assim, minha fala passa por essa perspectiva, basicamente: não falo de política, mas

de educação; é claro que de educação política, mas, em primeiro lugar, de educação.

Talvez muitos de vocês já saibam, mas o parlamento jovem tem vários modelos.

Mesmo no Brasil, há uma diversidade grande de parlamentos jovens. Na Câmara dos

Deputados, por exemplo, o parlamento jovem segue o modelo de São Paulo, porque

ele  se  realiza  por  uma  resolução  aprovada  pela  casa.  Na  verdade,  portanto,  é

praticamente uma lei. Ou seja, o modelo adotado ali, sobre o qual alguém perguntou

ontem, é o modelo que está em lei. Esse modelo é diferente do modelo de Minas

Gerais, que é diferente do de Santa Catarina, que é diferente do Rio Grande do Sul, e

assim por diante. Ou seja, há uma variedade enorme de parlamentos jovens. Mas,

para que fique claro para todos, o parlamento jovem funciona como um índice de

democracia. Não há país democrático no mundo que não tenha um programa similar,

de um continuum entre simulação e participação. Fiz um levantamento sobre isso, em

2007, e fiquei surpreso em ver que, em países que começavam a normalização da

vida democrática, como a África, a primeira coisa que faziam era criar um parlamento

jovem. Ou seja, da mesma forma que podemos pensar nas lojas McDonald's como

índice de capitalismo, o parlamento jovem é um índice de democracia. Mesmo em

países onde não temos uma tradição democrática, a tendência é que se preocupem

com isso, e por uma razão muito clara: apenas as democracias se preocupam em
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educar os seus cidadãos; as ditaduras, os governos autoritários, obviamente, querem

as pessoas o mais longe possível da vida política, das questões de poder. Como a

Ruth disse no início, a democracia precisa ser ensinada. Indo além, acho que ela

precisa  também ser  cultivada.  Larry Diamond,  um  pensador  americano,  tem uma

metáfora muito bonita para isso: a democracia é como um jardim; se não cuidarmos

dele,  ele  não floresce.  Essa é  bem a ideia.  Em minha  fala,  então,  vou tratar  do

Parlamento Jovem, pensando no conjunto de parlamentos jovens  que existem no

Brasil e não apenas no de Minas, embora eu tenha algumas ponderações específicas

sobre ele.

Em primeiro lugar, o Parlamento Jovem é uma experiência de aprendizagem. Como

um programa de letramento político, ele tem contribuições para o aprendizado da vida

democrática e, obviamente, algumas extensões. Primeiro, traz um aprendizado sobre

os procedimentos do Legislativo. É quase desnecessário dizer que, em geral, sabe-se

pouco sobre o funcionamento do parlamento. Não estou falando das minúcias  do

processo legislativo, como o número de sessões necessárias para aprovar alguma

coisa, mas do lugar do parlamento na estrutura do Estado, do Legislativo como um

Poder.  A visão  mais  comum,  que  se  encontra  de  norte  a  sul  do  País,  é  que  o

parlamento é apenas um auxiliar do Executivo, quando não um empecilho para o bom

funcionamento da sociedade. Em geral, as pessoas se perguntam por que eles ficam

atrapalhando as coisas, porque não compreendem bem como ele funciona.

Outra  aprendizagem que  o  parlamento  jovem  proporciona é  sobre  o  papel  dos

legisladores.

Toda vez que vejo um jornal nacional - não o da Globo, mas qualquer jornal de

cunho nacional  - dizendo que os deputados não fazem nada, que deveriam bater

ponto,  que deveriam votar  todos os dias,  durante  oito  horas seguidas,  seguir  um

padrão taylorista de trabalho, ou, pior, quando vejo um mandato parlamentar sendo

medido em termos de produção, à ideia de produtividade, contado pelo número de

projetos  que  ele  apresentou,  o  número  de  projetos  que  foram  votados,  fico

extremamente preocupado e pensando:  quantas pessoas não se beneficiariam se

elas pudessem passar por um parlamento jovem para compreenderem que nem tudo

se resolve por lei e que o papel de um deputado não é apenas votar, mas discutir,
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analisar, debater, ouvir e argumentar; e que tudo isso não pode ser feito sem reflexão,

como parece supor parte da imprensa?

É claro que esses aprendizados que o Parlamento Jovem proporciona às pessoas

que participam dele, quer os universitários, quer os jovens do ensino médio, trazem

uma tensão, porque esse aprendizado se dá normalmente de forma isolada. Quando

digo isolada é porque ficam apartados do mundo político, ou seja, o contato com os

parlamentares,  o  contato  com  a  realidade  da  vida  política  normalmente  nesses

programas é pequeno. E as questões que vêm daí trazem essa distância.

Como mais um apelo para o corpo político, para os deputados, é preciso que se

aproximem  mais  dessas  ações  de  letramento  político  que  a  própria  instituição

proporciona, que elas não fiquem apenas a cargo do presidente da vez da comissão

de legislação participativa, que é o nome da comissão de participação popular no

Congresso.

Uma terceira  aprendizagem  é  sobre  as  forças  e  os  conflitos  postos  durante  a

elaboração de leis e trabalhos legislativos em geral. Ainda que no Parlamento Jovem

não haja propriamente a presença do lobby, as várias fases que envolvem a seleção

do tema e a discussão final podem ser uma experiência indicativa quando percebidas

como próprias do espaço legislativo, como próprias do modo de ser do legislativo.

Outra aprendizagem é sobre a questão pública. O que é uma questão pública? O

tema que serve de base para realização do Parlamento Jovem é estudado, debatido

e aprofundado para além da informação que é oferecida a qualquer cidadão por meio

da imprensa ou mesmo o conhecimento escolar, porque é vivido intensamente pelo

jovem. Então, ali, o jovem aprende como e o que é uma questão pública.

Uma quinta aprendizagem é sobre o debate público. Durante as várias fases do

programa, os participantes aprendem não apenas sobre o tema em discussão, mas

também como esse tema deixa de ser um assunto, um tópico que se pode discutir no

bar, em casa ou em qualquer lugar para se transformar em uma questão pública, um

problema  que  interessa  a  todos,  uma  questão  que  precisa  ser  socialmente

compartilhada e que deve ser levada ao Estado.

Os alunos não saem sabendo apenas sobre cidades sustentáveis,  mas como a

sustentabilidade deixa de ser uma questão de um grupo de pessoas preocupadas
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com  questões  ecológicas  para  ser  uma  questão  social,  uma  questão  que  deve

interessar  a  toda  a  sociedade.  Em  suma,  eles  aprendem  como  um  tópico  se

transforma legitimamente em res publica, em coisa pública.

E há aqui uma outra tensão, que é da duração. Eu chamo de duração a questão de

um projeto aparentemente longo, porque ele é pensado durante um grande tempo e,

normalmente, ele se encerra no seu ápice. Sinto que, em geral,  os programas de

parlamento jovem pensam-se como um antes e um durante e não se pensam como

um depois. Então, a multiplicação daquilo que foi feito, que poderia ser igualmente

sistematizado  e  organizado,  como  se  faz  no  antes  e  no  durante,  não  tende  a

acontecer.

Uma sexta aprendizagem é sobre as competências necessárias para participar da

vida pública. E aqui estou pensando em habilidades diversas, como a capacidade de

falar  em público,  a competência para tomar decisões coletivas,  a disposição para

entender  e  fortalecer  as  leis  e  as  regras  como  parte  da  convivência  social,  a

capacidade de resolver conflitos com base na argumentação, a competência para

reconhecer formas de manipulação e persuasão, a habilidade de defender um ponto

de vista, a competência de dialogar, de ouvir o outro, entender e aceitar as diferenças

como parte da vida em comum, o respeito pela dignidade e equidade humana. Em

suma, quem aqui participa do Parlamento Jovem pode ver neste Plenário como os

jovens praticam tudo isso, aprendem e traduzem tudo isso numa aprendizagem sobre

os valores deles, sobretudo sobre os valores que são próprios da democracia.

Há  uma  sétima  aprendizagem,  essa  extremamente  importante,  porque  é  uma

aprendizagem  sobre  quem  somos  enquanto  membros  de  uma  comunidade,  e  a

responsabilidade moral e social que temos pela existência dessa comunidade, seja

ela a escola, a vizinhança, a cidade, o estado, a nação ou mesmo o mundo. É a

responsabilidade tornada evidente em um programa como o Parlamento Jovem, que

fortalece a cidadania ativa e dá sentido à existência de um espaço no Legislativo,

como a Comissão de Participação Popular. Até porque só quando assumimos essa

responsabilidade coletiva é que o mundo político e as instituições democráticas são

fortalecidas para cumprir o papel para o qual elas foram criadas.

Quero chamar a atenção para a ideia de que se pode medir  o sucesso dessas
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atividades  pelo  que  contribuem  para  a  participação  política.  Acho  que  o  mais

importante e mais essencial no Parlamento Jovem não é o que foi aprovado pela

Comissão de Participação Popular, não é o que se conseguiu incluir na legislação.

Isso  é  importante,  mas,  para  mim,  o  mais  importante  mesmo  é  a  vivência,  a

experiência  de  democracia,  o  letramento  de  cunho  político  que  proporciona  aos

jovens que dele participam.

Com isso - e já me encaminho ao encerramento -, aproveito as palavras de Ruth,

Patrícia e Eugênia, num texto que elas escreveram perguntando sobre a quem cabia

cuidar  da  formação política do cidadão,  formação da qual  o Parlamento  Jovem é

testemunha. Aproveito as palavras delas para dizer que, quando o parlamento, um

lugar privilegiado da reconstrução do sentido coletivo, assume a função de cuidar da

educação política, ele se reinventa e reinventa a própria política.

Desejo  então  que  a  Comissão  de  Participação  Popular  veja,  no  exemplo  do

Parlamento Jovem, um caminho para que a Assembleia de Minas encontre, valorize e

aprimore  essa  função de  cuidar  da  educação política,  aquilo  que é  talvez a  sua

função primeira, porque cidadãos não nascem prontos, eles devem ser educados.

Obrigado.

A presidente - Obrigada, Dr. Rildo Cosson, que representa o Centro de Formação,

Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Ficamos muito felizes

com a sua vinda de Brasília para propor essa reflexão, que nos ajuda na caminhada

no Parlamento Jovem. Muito obrigada mesmo.

Com a palavra, Sérgio Antônio Peres, que falará sobre o tema Parlamento Jovem

de Minas e a experiência que eles estão tendo sobre o projeto em Juiz de Fora e em

todas as outras cidades de Minas. Vejam como o Parlamento Jovem deixou de ser só

de Belo Horizonte e atingiu toda a nossa Minas Gerais.

Palavras do Sr. Sérgio Antônio Peres Dutra

Boa tarde. Aos membros da Mesa cumprimento na figura da deputada Maria Tereza

Lara, que preside os trabalhos, e cumprimento também todo o público presente.

É um pouco difícil ser o último a falar, primeiro porque está todo o mundo cansado,

e tudo o que eu tinha pensado em dizer, a Ruth, o Alexandre e o Rildo já disseram.

Mas tentarei focar muito na questão das câmaras, em como o Parlamento Jovem
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serve  de  experiência  para  nós  e  o  que  acrescenta  ao  trabalho  das  câmaras

municipais.

Ao sermos convidados a participar  do Parlamento Jovem, no primeiro momento

fomos convidados para conhecer o que ele era.

Isso foi ao encontro de um trabalho que já desenvolvíamos na câmara Juiz de Fora.

Em  2000  houve  reformulação  da  estrutura  da  câmara  e  foi  criado  o  Centro  de

Atenção ao Cidadão, órgão da câmara pensado para fazer diálogo com a sociedade

civil  de  Juiz  de  Fora.  Nesse  órgão  trabalha  uma  equipe  multiprofissional,  um

sociólogo,  que  sou  eu,  advogados  e  assistente  social.  Então  há  atendimento  ao

público, e prestamos assessoria aos vereadores. Às vezes há algum tema em debate,

discussão,  aí  estudamos,  organizamos  seminários,  fazemos  grupos  de  estudos,

discutimos com a sociedade civil para subsidiar o trabalho dos vereadores.

Também temos outra linha de ação a que chamamos de Educação para Cidadania.

Temos a Câmara Itinerante, escola de cidadania voltada a palestras para lideranças

comunitárias, a Câmara Mirim, uma iniciativa da câmara de Juiz de Fora, voltada aos

alunos do ensino fundamental,  e o Parlamento Jovem, do qual participamos como

parceiro da Assembleia, voltado aos alunos do ensino médio. Além disso, temos o

projeto Diversidade, em que trabalhamos a questão do deficiente, racial. Temos todo

esse trabalho que já realizávamos na câmara para atender ao chamado da escola.

Gostaria de ressaltar que, quando o Parlamento Jovem foi estadualizado, acabou

encontrando uma realidade muito diferente em cada município, como Capelinha, no

Norte de Minas; Juiz de Fora, na Zona da Mata; Pouso Alegre, no Sul de Minas;

Uberlândia, no Triângulo. Cada uma dessas câmaras tem uma realidade diferente. Os

municípios têm realidades diferentes. Matias Barbosa, cidade situada a 10km de Juiz

de Fora, participa pela primeira vez este ano. Lá existe uma escola de ensino médio,

e, em Juiz de Fora, são mais de 70, incluindo escolas públicas e privadas. Juiz de

Fora possui uma estrutura muito semelhante à desenvolvida em Belo Horizonte. Lá

temos a universidade federal, que possui um departamento de ciências sociais, e um

número  muito  grande  de  escolas.  Então,  construímos  mais  ou  menos  o  mesmo

modelo do Parlamento Jovem quando ele ocorria apenas em Belo Horizonte.

A questão das parcerias é muito importante nesse trabalho, como a parceria da
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câmara com a Assembleia, que dá todo o suporte com sua equipe técnica, o pessoal

da Escola do Legislativo e da GPI. Então, toda dificuldade que as câmaras possam

ter em relação à execução do Parlamento Jovem, eles estão aí para resolver e ajudar

na elaboração dessa proposta, mesmo que não haja essa estrutura de que falei de

Juiz de Fora. Por exemplo, Capelinha, com certeza, é amparada pelos técnicos da

Assembleia.

Então as parcerias com as escolas nos municípios são muito importantes, porque,

se não houver uma parceria benfeita, se a escola não se envolver e não tiver um

professor dedicado para orientar e acompanhar os alunos durante o trabalho, fica

difícil.  A câmara de Juiz de  Fora  possui  parceria com a  universidade federal.  Os

alunos  do  curso  de  ciências  sociais  são  monitores,  trabalham  o  tempo  todo nas

escolas, e aí há a questão da facilidade do diálogo que se desenvolve no parlamento,

porque os monitores têm mais ou menos a mesma faixa etária dos alunos do ensino

médio. Assim, o diálogo ocorre com mais tranquilidade. A universidade também está

envolvida.  Além  da  capacitação  que  a  Escola  do  Legislativo  promove  para  os

participantes,  para  os  monitores,  há  complementação  de  uma  professora  do

departamento de ciências sociais, que coordena o trabalho dos monitores em Juiz de

Fora.

Outra  questão  que  acho  essencial  para  o  Parlamento  Jovem  são  as  outras

parcerias. Há a temática da logística, do transporte, porque, se você vai fazer um

evento, é preciso levar os alunos da escola até a câmara ou até outra escola onde

costumamos  fazer  alguns  eventos.  Então,  há  parceria  com  as  secretarias  de

educação estadual  e municipal,  com o Poder Executivo nos ajudando a participar

disso. Às vezes, as câmaras não têm disponibilidade grande de recursos, então, a

Prefeitura, que geralmente tem um ônibus, transporte, nos auxilia na execução do

Parlamento Jovem.

Outra questão é que, para que o Parlamento Jovem funcione, ele tem de ser um

projeto da instituição câmara. Sei que aqui há alguns vereadores, e não estou falando

da  ação  deles,  mas,  quando  há  um  projeto  institucionalizado,  ele  tem  mais

legitimidade para a sociedade. É muito mais fácil na hora que vai se apresentar a

proposta às escolas, além de ter a garantia de continuidade do parlamento. Juiz de
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Fora participa desde o primeiro momento em que esse programa foi estadualizado.

Como  estamos  na  4ª  edição,  conhecemos  a  história  de  alguns  municípios,  cuja

participação tornou-se difícil. Se virem, tivemos a participação de 12 municípios, de

16, depois 15, e, agora, são 18. O número de municípios que participam tem variado

muito.  Alguns  participam  um  ano,  dois,  e  depois,  por  causa  dessa  falta  de

continuidade,  de  institucionalização,  fica  difícil  e  inviabiliza-se  a  participação.  Por

quê? Porque se for projeto de um vereador, se ele não for reeleito ou não fizer parte

da Mesa, dificulta-se o processo. Agora, quando se faz isso institucionalmente, há

uma equipe que dará prosseguimento aos trabalhos. Acho que a nossa experiência e

as notícias que recebemos de cada câmara ficam como lição para aprendermos mais.

Outra  coisa  importante:  como  os  municípios  são  diferentes,  o  formato  do

Parlamento Jovem também é diferente, apesar de o princípio e os objetivos serem os

mesmos. Às vezes, há municípios que não têm nenhuma faculdade, nenhum curso

superior  que atenda à necessidade de fornecer os monitores. Então,  quem acaba

trabalhando como monitor são os próprios servidores da câmara. Isso não impede a

execução nem o andamento do programa e ainda é uma característica que devemos

trabalhar. Na verdade, como foi dito anteriormente, o objetivo não é a importância das

propostas que são elaboradas, mas o exercício de cidadania que estamos levando

aos estudantes.

Quais são os desdobramentos do Parlamento Jovem nos municípios? Uma coisa

interessante que a Assembleia fez - não sei se isso foi feito já pensando nisso - foi a

Escola  do  Legislativo  chamar  as  câmaras  até  aqui  na  tentativa  de  estimular  a

formação de escolas  de cidadania nas câmaras municipais,  que é uma forma de

institucionalizar o Parlamento Jovem. Acho que isso é importante. Há exemplos de

municípios que participam do Parlamento Jovem, e a presença e a ação da Escola do

Legislativo  dentro  das  câmaras  são  fatores  preponderantes  para  o  sucesso  do

programa. Como estamos juntos há quatro anos, posso citar Montes Claros e Pouso

Alegre, que são municípios que estão sempre à frente do Parlamento Jovem.

Uma coisa interessante nesse projeto, porque às vezes pensamos só na questão

do letramento  político  dos estudantes de  ensino  médio,  é  que,  na  verdade,  se  o

município é muito pequeno, o Parlamento Jovem acaba virando um evento na cidade



910
____________________________________________________________________________

e mobiliza toda a sociedade civil. Em Capelinha, por exemplo, quando discutíamos a

questão das drogas, isso se transformou num debate na cidade, porque tínhamos um

problema com usuários de crack, e isso causou uma mobilização. Vejam: inicia-se um

programa, um projeto visando a uma questão específica e ele vai se estendendo.

Vamos trazendo cada vez mais a sociedade civil para participar das discussões do

parlamento. Acho que isso é uma coisa importante nessa iniciativa, ou seja, ela abre

essas novas frentes, essas novas possibilidades de interlocução das câmaras com a

sociedade civil.

Outra questão é que, quando trabalhamos com esse formato, em que estudantes e

alunos das ciências sociais participam do Parlamento Jovem, eles têm uma base, um

material de estudo muito bom. Já há produção de alguns trabalhos de conclusão de

curso  que  focam  o  Parlamento  Jovem,  tanto  aqui  na  PUC  Minas  quanto  na

Universidade Federal de Juiz de Fora. Há alguns trabalhos produzidos por alunos da

ciências sociais que usam o Parlamento Jovem como fonte de estudo. Eles já tem

material feito e alguns artigos publicados em congressos e em conferências.

Isso  é  muito  importante,  porque  também  promovemos  essa  capacitação  dos

estudantes. Está aqui o Lucas, que é um exemplo, pois participou dessa fase que

estou mencionando.

Quais desafios temos no Parlamento Jovem daqui para a frente? A Ruth já disse,

mas  não  custa  reforçar  que  agora  precisamos  fazer  a  regionalização.  Está

aumentando o número de câmaras interessadas em participar, o Estado tem mais de

850 municípios e há 18 participando neste ano. Como vamos atingir o Estado inteiro?

A regionalização é importante, pois vai auxiliar nesse trabalho. Quanto maior for o

número de municípios  em que conseguirmos levar  essa proposta,  mais isso será

interessante por causa desses outros desdobramentos que mencionei, pois se abre a

possibilidade de a câmara desenvolver outras ações.

O Parlamento Jovem tem uma outra questão muito importante. É um instrumento

de educação para a cidadania,  trabalha pelo letramento político dos estudantes e

sempre visa à ação autônoma desses. Se pensarmos em como está a educação no

País hoje, há uma dificuldade de a escola desempenhar o seu papel, porque, dentro

do  ambiente  escolar,  há  a  convivência  de  duas  culturas.  A pesquisadora  Miriam
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Abramovay diz que duas culturas convivem dentro do ambiente escolar: a cultura da

escola, que entende a juventude como um grupo homogêneo, vulnerável e apático; e

a cultura juvenil, que é muito diversa, os jovens têm muitas necessidades e estão o

tempo todo se atualizando,  são dinâmicos e têm grande necessidade de construir

uma identidade e  viver  em bando.  São  quase  uma tribo  própria,  com  linguagem

própria,  com seu jeito  de  vestir,  que usam para  confrontar  a  situação.  Às vezes,

esquecemos que fomos jovens e como foi  viver  a  juventude,  em que existe  uma

sociedade pronta, construída, mas cheia de defeitos que queremos modificar. Esta é

a hora. E a escola pensa que os jovens são todos iguais, apáticos e sem capacidade

de  articulação  e  discussão  dos  problemas  da  sociedade.  Ela  não  conhece  nem

consegue entender a identidade e a diversidade social desses jovens. Então, a escola

acaba despindo o jovem dessa condição, que deixa de ser sujeito  e passa a ser

aluno, e ela trabalha somente nessa questão.

O  Parlamento  Jovem  vem  ajudar  a  romper  com  tudo  isso,  porque  discute  a

formação política, o letramento político, a autonomia para se discutir. E, quando se

chama  o  jovem  para  discutir  uma  questão  da  sociedade  em  que  está  inserido,

certamente ele estará plenamente capaz de discutir e dar sua contribuição. E assim

vai se formando.

Para concluir, o Lucas é um exemplo, mas temos outros casos de adolescentes que

participaram do Parlamento Jovem em Juiz de Fora. Um deles é o Douglas, que era

um aluno problema até entrar para o Parlamento Jovem. Ele participou na escola

pública e foi escolhido para participar da etapa estadual. Num depoimento gravado no

primeiro ano em que foi estadualizado o Parlamento Jovem, ele disse: “Entramos de

um jeito no Parlamento Jovem e saímos de outro”. As professoras não tinham como

controlá-lo em sala de aula, mas, após participar do Parlamento Jovem, sua postura

mudou. Fomos procurados pela direção da escola para saber o que havíamos feito

com ele. Na verdade, creio que ele se descobriu dentro do Parlamento Jovem e viu

que podia pensar  e discutir  a sua postura e a sociedade que estava construindo.

Obrigado.

A presidente  -  Agradeço  ao  Sérgio,  da  Câmara  de  Juiz  de  Fora,  que  fez  sua

exposição, também de maneira brilhante.
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Esclarecimentos sobre os Debates

A presidente -  Neste instante,  daremos início aos debates.  Solicitamos aos que

fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,

dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para

fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral de perguntas

serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Informamos que a publicação da ata deste ciclo de debates estará disponível na

versão eletrônica  do  “Diário  do  Legislativo”,  na  edição  do dia  14  de  setembro,  e

poderá ser acessada pelo portal da Assembleia Legislativa: www.almg.gov.br.

Debates

A presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O deputado André Quintão - Já entrando no debate, pois já há algumas inscrições,

farei a exposição das perguntas que guardei aqui.

Há uma pergunta da Conceição, do Conselho Regional de Psicologia: “Partindo da

abordagem das redes sociais, das ”jornadas de junho”, com a participação de jovens,

em sua maioria, o clamor das ruas se apresenta por uma desconfiança em relação ao

Legislativo.  Como  relacionar  essa  questão  ao  Parlamento  Jovem?”  Essa  é  uma

pergunta para a Mesa, a qual complementarei.

Ontem voltei  com aquela  reflexão sobre  a  pesquisa  da  Regina,  que concluiu  o

seguinte:  “Quem  participa  do  Parlamento  Jovem  sai  com  mais  estímulo  à

participação, mas não altera sua visão sobre os políticos”. Acho que esse é um ponto

sobre  o  qual  temos  de  pensar.  Faço  uma  análise  do  Parlamento  Jovem.  O

Parlamento  Jovem  é  um  projeto  institucional  da  Casa.  Isso,  como  o  Sérgio

mencionou, é muito bom, o que reitero. Concordo com ele em gênero, número e grau;

todavia,  talvez pela dinâmica do Parlamento  Jovem, há  pouca interação entre  os

jovens  e  os  parlamentares.  Basicamente  a  interação  ocorre  aqui,  na  etapa  final.

Fazemos  uma  Mesa  de  abertura  -  e  tem  de  ser  assim  -  e  só  posteriormente

retornamos.  Acompanhamos  tudo,  mas  sem  intervir.  Recebemos  a  proposta.

Acompanhamos pela TV Assembleia, mas sem interação, sem vivência. Ontem foi

muito discutida aqui a questão da vivência. Lógico que não é só isso. Imaginem o

jovem que participou do Parlamento Jovem e o considerou ótimo, ao ver a votação,
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anteontem, na Câmara dos Deputados,  do caso Donadon. Ele dirá que política é

horrível mesmo. Há outros fatores intervenientes. Fica a reflexão. Isso me incomoda.

Não altera nada?

Quanto  ao  Alexandre,  engraçado,  tive  uma percepção,  sobre  a  qual  falei  com

muitas pessoas. Na etapa final dessa edição do Parlamento Jovem, cujos debates

acompanhei, senti no ar uma apropriação - termo que você usou -, uma alegria maior,

uma coisa meio subjetiva. Os jovens estavam menos tímidos, mais ambientados na

Assembleia. Senti uma energia diferente.

“As jornadas de junho têm a ver com isso, no sentido de empoderar mais os jovens

no espaço público?” Essa é a pergunta. A terceira observação é para o Lucas, que

acompanhei. O tempo passa. O Lucas era novinho, adolescente. Adolescente, não,

pois já tinha 18 anos. Estava saindo da adolescência. Pela lei, de 12 a 18 anos é

adolescente. Qual a importância do Parlamento Jovem para nós, deputados? Todo o

mundo falou sobre a importância para o jovem.

Houve  uma  oportunidade  em  um  Parlamento  Jovem  em  que  nos  chegou  a

proposta: “Obrigar as escolas a garantir espaço para funcionamento de grêmios”. Na

hora em que li a sugestão, na etapa final da proposta, pensei em como aquilo era

fantástico, pois daria um projeto de lei  ótimo, de iniciativa popular.  Posteriormente

veio o parecer da consultoria, afirmando que já existia a lei, que era absolutamente

desconhecida. Muitas vezes, a lei não é cumprida. Qual foi a providência? Informar a

todos os diretores das 4 mil escolas de Minas Gerais que existia essa lei, que havia a

obrigação de disponibilizar  espaço se  houvesse demanda para  funcionamento de

grêmio.

Então, como há leis de mais, às vezes, até nós ficamos perdidos.

Algo me chamou muita atenção. Tive uma informação da consultoria de que, no site

Políticas  Públicas  ao  Seu  Alcance,  vocês  também  acharão na  opção Parlamento

Jovem, um espaço para discussão das questões, tanto estaduais, quanto locais. Isso

também foi mencionado pelo Alexandre. O livro já está lá fora. Será um por cidadão.

Há quantidade suficiente para todos. Quando o pessoal  for  embora,  poderá  levar

esse livro muito importante.

Gostaria de  dizer  ao Rildo que o nome da sua cidade nos lembra muito Chico
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Mendes, e também que temos um dos melhores restaurantes de comida mineira, aqui

em Belo Horizonte, que se chama Xapuri. Se vocês não conhecem, eu conheço.

O  Sérgio  e  o  Alexandre  vieram  de  longe  para  falar.  Vejo  também  pessoas  de

Januária,  do  extremo Norte  e  do  extremo Sul.  A distância  deve ser  de,  mais  ou

menos,  1.100km  também,  viu  Alexandre?  Essa  é  uma dimensão  interessante  de

Minas.

No mais, gostaria de parabenizar todos os expositores.

Tenho aqui uma pergunta da Conceição: “Impacto nas ruas do Parlamento Jovem.

Por  que  esta  contradição:  a  juventude  conhece  a  instituição,  está  motivada  a

participar,  mas não altera a visão sobre os políticos?”. Essa questão, para mim, é

estruturante neste debate.

A presidente  -  Obrigada,  deputado  André  Quintão.  Vamos  passar  agora  para

aqueles  que  querem  fazer  peguntas  e  vamos  fazer  isso  em  blocos.  Ouviremos,

primeiramente,  todas  as  perguntas.  Peço  aos  expositores  para  anotarem  as

perguntas afetas a cada um deles, e depois nós lhes passaremos a palavra, para

responderem em bloco, devido ao tempo. Hoje é sexta-feira, e o trânsito é péssimo

no  final  do  dia.  Vocês  estão  aqui  o  dia  todo,  e  quero  parabenizá-los  por  isso  e

também pela participação e pela contribuição.

A primeira pergunta será para o Lucas:  "Parabéns por sua trajetória  no projeto.

Atualmente, qual é sua função na política?". Você responderá no momento oportuno.

Agora, vou passar a palavra para aqueles que quiserem fazer questionamentos. Por

favor, identifiquem-se ao microfone.

Com a palavra, o vereador da Câmara Municipal de Viçosa, Sávio José.

O vereador Sávio José - Boa tarde. Parabéns, deputado André Quintão e deputada

Maria Tereza. Sou vereador de Viçosa e estou no meu primeiro mandato. Sempre

acompanhei o Parlamento Jovem. Viçosa também aderiu ao Parlamento, desde que

ele se tornou estadual, há quatro anos. Eu o acompanhava de fora. Nunca fui monitor

nem participante. A minha idade é um pouquinho elevada para isso, sou um pouco

mais velho que o Lucas, mas achei esse projeto interessante e sempre o acompanhei

de fora. Este ano, tive o privilégio de acompanhá-lo como vereador, no meu primeiro

mandato.  Vou  tentar  contribuir  um  pouco  para  este  debate,  depois  farei  uma
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pergunta.

O deputado André Quintão acabou de falar sobre uma pergunta que eu iria fazer.

Ela seria sobre a questão da aproximação e do distanciamento. Eu também notei

isso.  Embora  os  jovens  conheçam  a  instituição,  por  dentro,  eles  ainda  têm  a

dificuldade  da  aceitação,  do  convívio  e  do  entendimento  do  próprio  Legislativo.

Acredito,  deputado  André,  que  esse  fato  se  deve  à  tomada  de  decisões.  No

Parlamento Jovem, embora existam as proposições, aquelas decisões não dependem

exclusivamente  desse  Parlamento.  Elas  são  encaminhadas  para  o  Legislativo

Municipal e podem chegar ao Executivo. Tanto nas câmaras municipais, quanto na

Assembleia Legislativa, os deputados e vereadores estão envolvidos com tomadas de

decisões, e elas são muito polêmicas, por exemplo, a não cassação do deputado em

Brasília. É isso que separa o jovem, mesmo ocupando o parlamento, porque, para

toda proposição, ele faz um estudo, vamos dizer assim, da parte bonita do processo

legislativo. Na hora de tomar uma decisão, de cassar ou não um colega, de aprovar

ou não um empréstimo, de destrinchar ou não um orçamento, de direcioná-lo para a

saúde ou para a educação, quem faz isso é o legislador.

Muitas vezes, como não existe sintonia com a população, o legislador realmente

comete erros, por isso existem os julgamentos.

Para tentar colaborar com o debate, minha pergunta é direcionada ao Alexandre e

ao Sérgio. Viçosa é uma cidade de 100 mil habitantes, com sua população flutuante,

portanto  não  se  compara,  em  tamanho,  a  Juiz  de  Fora  e  Belo  Horizonte.  Uma

questão que considero interessante é que temos a Universidade Federal de Viçosa,

cujo  Departamento  de  Ciências  Sociais  presta,  junto  à  câmara  municipal,  esse

serviço do Parlamento Jovem. Quero saber se em Belo Horizonte e Juiz de Fora

acontece o mesmo. Temos um número grande de estudantes que são de fora de

Viçosa: São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, e de várias cidades de Minas Gerais.

Geralmente esses estudantes não participam da vida política e social da cidade, mal

conhecem  os  colégios  de  Viçosa,  pois  ficam  muito  no  meio  universitário.  O

Parlamento Jovem promove a interação entre universidade e a cidade de Viçosa.

Então, os estudantes, que muitas vezes ficam só na universidade, no refeitório, na

biblioteca  e  nas  festas  de  universitários,  “entram”  nas  escolas  estaduais  e



916
____________________________________________________________________________

particulares, ocorrendo uma interação maior com o município. Quero saber se isso é

perceptível em Juiz de Fora e se a PUC também tem esse panorama de estudantes

de fora que têm mais contato com os problemas de Belo Horizonte?

Mais uma vez, agradeço a iniciativa do deputado André Quintão e a presença da

deputada Maria Tereza Lara. Viçosa ainda não tem uma Comissão de Participação

Popular,  portanto  pretendo levar  esse debate  à  câmara  municipal.  A única  lei  de

iniciativa  popular  de  Viçosa  é  a  do  Orçamento  Participativo,  que  nunca  foi

implementada. Essa é uma das nossas lutas. Na próxima semana, vamos começar a

recolher assinaturas para a segunda lei de inciativa popular, que será sobre protocolo

de  atendimento  às  mulheres  que  sofreram  violência  sexual.  Repito,  ela  será  a

segunda lei  de iniciativa popular.  Estamos à frente desse trabalho. Acredito que a

Comissão de Participação Popular já contribuiu muito nestes 10 anos, e tem muito a

contribuir ainda, espalhando boas ideias pelo nosso Estado de Minas Gerais. Muito

obrigado e boa tarde.

A presidente - Obrigada, vereador Sávio. Além da questão da participação popular

estar  à  frente  em  Viçosa,  há  também  a  preocupação  com  a  violência  contra  as

mulheres. Nós, mulheres, agradecemos sua iniciativa e seu interesse em nos ajudar a

conquistar os nossos direitos.

Com a palavra, a Gabriela, da Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas -

Amefa.

A Sra. Gabriela Santos - Boa tarde. Primeiramente, parabenizo o deputado André

Quintão pelos  10 anos da Comissão de Participação Popular.  Nós,  da Amefa, há

tempos participamos das audiências do PPAG, que garantiu recursos às nossas 17

escolas  agrícolas  do  Estado  e  tem  trazido  outros  benefícios,  como o  projeto  de

reforma das escolas. Atualmente está havendo uma ampliação do debate nas escolas

sobre as proposições ao orçamento público. Estamos com um projeto de intervenção

com mulheres, aprovado por meio do PPAG. Comemorar isso é uma grande alegria.

Pensando no debate da participação popular que ocorre aqui nesses dias - e foi

levantado até mesmo durante a jornada de julho -, ressalto que a população tem de

se posicionar não só como demandante do poder  público,  mas como agente que

deseja  atuar  politicamente,  propondo  e  fiscalizando.  Ao  escutar  a  experiência  do
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Lucas,  ex-integrante  do Parlamento Jovem, fiquei  pensando como podemos levar

essa discussão às escolas do campo, especificamente às escolas-família agrícolas,

que são comunitárias.

Deixo a experiência da Amefa em educação no campo à disposição de vocês, do

Alexandre e desta Casa. Podemos conversar sobre essa ampliação. Colocamo-nos à

disposição desta Casa, como sociedade civil e movimento social, para levarmos esse

debate ao campo. É isso. Obrigada.

A  presidente  -  Obrigada,  Gabriela.  Sua  proposta  é  interessante.  Depois,  os

expositores irão comentá-la. Com a palavra, o Sr. Roges Carvalho, do sindicato dos

psicólogos, a quem cumprimento pelo seu dia.

O Sr. Roges Carvalho - Aproveito para saudar todos os psicólogos do Estado de

Minas Gerais, assim como o sindicato. A nossa luta, deputada Maria Tereza Lara e

deputado  André  Quintão,  tem-se  pautado  por  discussões  não  somente  sobre  a

organização  de  trabalhadores,  de  políticas  públicas  e  de  movimentos  sociais.

Algumas  das  nossas  linhas  de  discussão  são  a  democracia,  a  participação,  a

parceria, a política. Esse é o nosso caminho. Os psicólogos estão de parabéns. Muito

obrigado por ter se lembrado do nosso dia.

A presidente - Diga-nos qual foi o Dia do Psicólogo.

O Sr. Roges Carvalho - Dia 27 de agosto. A comemoração foi muito grande, houve

socialização e muita coisa boa. Os psicólogos têm avançado muito, com participação

efetiva em relação ao ato médico, ao programa Mais Médicos, do governo federal, à

luta pelas 30 horas e à luta contrária à terceirização. Juntamente à CUT, buscamos

melhores condições nas relações de trabalho.

Fui aluno do grêmio da minha escola. Na reunião da manhã, faltou dizer que os

grêmios são de cabal importância para a participação política dos estudantes. Parece

que  eles  acabaram  depois  da  ditadura.  Acharam  que  aquele  momento  era  mais

importante nas escolas, meteram a foice e acabaram com a discussão política, que

era enriquecedora na vida de todo acadêmico. Havia literatura, livro, discurso, crítica,

enfim,  práticas  muito  positivas.  Podemos  retomar  essa  ideia.  Aliás,  ela  pode  ser

encampada  pela  Comissão  de  Participação  Popular,  como  estímulo  às  escolas.

Temos tudo para fazer isso. A força está na participação popular.
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Parabenizo todos os oradores, pois as falas foram objetivas e claras. Precisamos

disso.  Quero  tecer  um  comentário:  é  difícil  entender  a  razão  de  numa Mesa  de

debates só haver homens, não haver uma mulher, assim como é difícil entender o

fato de não haver participação dos jovens em qualquer mobilização ou instância da

vida. Isso é diretamente proporcional. Como pode 10 homens falarem numa mesa de

debates, sem a participação de uma mulher? Depois dizem: “Vamos convidar fulana

para vir aqui”. Muitas vezes, a discussão é política, e não há presença de jovens. Os

conceitos  são  marcados,  constroem,  pontuam  e  criam  preconceitos.  As  pessoas

costumam dizer que os jovens são o futuro. Pessoal, os jovens são o presente! A vida

é uma construção. Os conselhos e controles sociais da saúde, educação, assistência

social, enfim, todos os conselhos do Brasil não contam com a participação de jovens.

Isso  é  terrível  para  nós!  Se  você  disser  que  é  preciso  convidar  os  jovens  para

participarem de plenárias, conferências, congressos, as pessoas não entenderão. Há

certo preconceito.

Deputado  André,  na  parte  da  manhã,  falamos  sobre  o  conceito  de  democracia

participativa e de democracia representativa. Sem participação popular, as coisas não

vingam. Essa é uma participação presencial e tem caráter decisório, com presença e

aconchego. Na representação, há distanciamento.

À  medida  que  cresce  a  representação,  aplica-se  muito  mais  a  questão  do

distanciamento  por  causa  da  decisão,  do  envolvimento.  Embora  saibamos  que  a

participação  dá  sustentação  para  a  representação,  há  esse  distanciamento,  esse

descolamento. É com isso que temos de lidar hoje, mas precisamos desenvolver mais

essa questão da participação popular, porque é ela que tem fogo, que tem clima, que

tem aquela chama de as pessoas se manifestarem com livre expressão e dizer para

que vieram. Já na representação, não sou mais eu porque a própria representação é

plural.

Para finalizar, gostaria que pudéssemos entender, André Quintão, a ausência dos

jovens, embora saiba que não é culpa desse excelente parlamentar, da querida Maria

Tereza  Lara  e  de  vocês  que  estão  envolvidos  nessa  questão.  Todos  estão  de

parabéns por este evento aqui hoje, mas não tivemos jovens aqui. Percebemos que

os jovens não vieram escutar. Será que a Assembleia não bancou financeiramente?
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“Investirei um pouquinho para trazer uns jovens dos municípios.” Escapou isso. Não

faço uma crítica negativa, mas espero que, nos próximos encontros - daqui a três

anos,  quando  fizerem  outro  ciclo  de  debates  -  nós,  adultos,  possamos  estar

aprendendo  com  os  jovens,  escutando-os,  pois  jovem  é  o  presente.  Se  não

investirmos neles, o futuro não terá sentido algum.

Você tocou numa coisa que achei interessante. Por exemplo, no Parlamento Jovem,

as pessoas que lá ficaram, aprenderam, cresceram e hoje estão convivendo na vida

política. Aquele assunto aconteceu lá, onde o sujeito foi passado a limpo, mas acabou

apoiando o cidadão, e esse cidadão acabou com o seu mandato parlamentar. Aí, o

jovem diz assim: “É por isso que a política não presta”. Ora, não é por aí. Acho que

muitas vezes isso escapa porque não há formação política certa para que se faça

uma avaliação do ponto de vista ético da responsabilidade e de que as coisas têm de

mudar. Queremos mudanças, e quem as faz certamente não será eu, ainda mais com

essa idade. Serão os jovens.

Obrigado.  Parabéns  pelo  evento.  Fiquei  muito  feliz,  tanto  é  que estou aqui  até

agora. Estão de parabéns o Parlamento Jovem, a Comissão de Participação Popular,

a Maria Tereza Lara e o meu colega André Quintão. Vamos à luta. É na luta que

fazemos acontecer.

A presidente - Na oportunidade, Roges, quero parabenizá-lo também, porque está

sempre presente nesta Casa, representando o sindicato e os psicólogos. Enquanto

você  falava,  vinham  à  minha  memória  os  psicólogos  com  quem  convivi  e  que

passaram na minha vida, quando trabalhava como diretora na Escola Nossa Senhora

do  Carmo.  Tivemos  professores  psicólogos  que  foram  brilhantes,  como  a  Rosa

Marcelino; Estanislau Vilela; Conceição Resende, do Conselho Nacional de Saúde;

Maria do Carmo Lara, que foi prefeita de Betim. Todos psicólogos, não é mesmo?

Então  vemos  que  os  profissionais  de  saúde  são  muito  importantes.  Não  só  os

médicos são importantes, mas também os outros profissionais.

Também quero lhe agradecer a defesa das mulheres. Nesta Casa somos 5 em 77

parlamentares,  ou seja,  menos  de 10%,  viu Ruth? Já somos 52% da população,

então, isso merece um debate - e é o que temos feito nesta Casa. Nesse sentido,

Roges,  fizemos um requerimento nesta Casa, requerimento da bancada feminina,
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pedindo que nenhuma reunião especial da Casa fosse feita sem a presença na Mesa

de, no mínimo, uma mulher. Vigiamos isso. Depois de um bom tempo, conseguimos

com  a  Mesa  da  Assembleia,  que  o  deputado  Dinis  Pinheiro  assumisse  esse

compromisso. A nossa bancada também reforçou a nossa reivindicação. Ainda bem

que a Ruth, nossa debatedora, está junto com os ilustres expositores.

Para encerrar, deputado André Quintão, gostaria de dizer que, quando vereadora de

Betim, também tive a felicidade de apresentar um projeto de lei  que foi aprovado,

garantindo  o  direito  à  organização  dos  grêmios  estudantis  nas  escolas.  Nenhum

direito de organização V. Exa. pediu - mas, na verdade, nem direito  havia, não é

mesmo? Em algumas escolas, a direção proibia a organização em grêmios. Então, na

época, apresentamos essa proposta de legislação, que foi aprovada.

Com a palavra o Sr. Adiel Elias de Souza, do Conselho Municipal de Assistência

Social de Montes Claros. Muito bem. Temos pessoas do Estado inteiro. Obrigada pela

sua presença e contribuição, Adiel.

O Sr.  Adiel  Elias de Souza - Eu que lhe agradeço. Agradeço também o convite

enviado ao Conselho Municipal de Assistência Social. Venho aqui representando a

sociedade  civil.  Queria  lançar  uma  pergunta  para  todos  refletirem.  Falamos  de

cidadania,  e  em  1886  uma  escritora  chamada  Ellen  White  escreveu  que  a

personalidade  de  um cidadão é  formada  até  os  7  anos.  E,  há  pouco  tempo,  foi

confirmado, sim, que realmente aos 7 anos a personalidade da criança está formada.

Foi bem exposto pelo representante da Câmara de Juiz de Fora. Só ele citou o

ensino fundamental, em que o Parlamento Jovem está inserido.

Lucas, você teve o privilégio de ter chegado aos 18 anos, pôde aproveitar, conhecer

e  também ser  uma das  pessoas  que foram apreciadas  pela  Assembleia  com um

projeto, porque muitos jovens não conseguem chegar à idade que você chegou para

iniciar e conhecer esse projeto.

A Sra. Ruth Schmitz falou sobre a cidadania. Trazemos a cidadania da nossa casa

para os nossos filhos. Quando se coloca o Parlamento Jovem para o ensino médio,

esse jovem já conheceu o lado negro que hoje a sociedade negativamente oferta. O

ensino  fundamental  passou,  ele  não  aprendeu  a  ser  cidadão,  ele  não  aceitará  a

democracia. É o meu modo de ver.
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Onde está a democracia, o voto obrigatório? O negro, o pobre, o índio e outras

comunidades  são  discriminados.  Falamos  muito  de  democracia,  que  os  Estados

Unidos  da  América  são  um  país  livre,  democrático.  Agora  acabamos  de  vê-los

monitorando o mundo todo e segregando os outros países por dar apoio a quem

denunciou a sua ditadura.

Então,  é para  refletirmos sobre esse assunto,  sobre cidadania,  democracia,  por

onde começa. Será que nós, ao trazermos o jovem para o projeto Parlamento Jovem

no ensino médio, não estamos errando em não atendê-los na atenção primária, ou

seja,  na  escola,  ensinando-os  a  serem  cidadãos?  Por  quê?  Porque,  em  Montes

Claros, hoje - não é isso, vereador Eduardo Madureira? -, a decepção está sendo

comentada no Facebook, em telefonemas que recebemos. Hoje teria uma votação na

Câmara Municipal de interesse popular. Os vereadores foram eleitos pela sociedade,

por  meio  da  participação  popular,  com  o  voto.  Os  eleitores  acham  que  aquele

vereador em que votaram defenderia seus interesses. Eles abandonaram a câmara

municipal e não votaram o projeto que era de interesse da comunidade.

Desde já agradeço a oportunidade que nos foi  dada de estarmos aqui  também

participando,  dando  nossa  colaboração.  Agradeço  muito  a  todos.  Parabéns  pelo

trabalho.

A presidente -  Obrigada,  Adiel.  Agora há uma pergunta do Alessandro, da PUC

Minas,  para o Rildo:  de acordo com sua fala, como fazer  o acompanhamento do

jovem  participante  do  projeto  Parlamento  Jovem?  Outra  pergunta  do  mesmo

Alessandro  para  a  Ruth:  existe  alguma  atividade  que  ainda  deve  melhorar  no

Parlamento Jovem?

Há outra pergunta, do cidadão Ricardo Paolinelli, que vou passar à Mesa para os

que quiserem se manifestar:  “como vocês avaliam o fato de,  nas paredes de um

estado laico, ainda haver símbolo religioso preferencial? O Parlamento Jovem discute

as  bases  de  um  estado  verdadeiramente  laico”.  Antes  de  passar  a  palavra  aos

expositores,  gostaria  de  informar  que  o  livro  Educação  política  da  juventude -  a

experiência do Parlamento Jovem está disponível na antessala do Plenário. Também

é  possível  acessá-lo,  em  versão  on-line,  no  portal  da  Assembleia,  na  página

Educação para a Cidadania, no link Publicações e Multimídia.
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Informamos  também  que  a  publicação  da  ata  deste  ciclo  de  debates  estará

disponível  na versão eletrônica do  Diário  do Legislativo do dia 14 de setembro e

poderá ser acessada pelo portal da Assembleia Legislativa, www.almg.gov.br.

Vamos passar agora a palavra para os expositores responderem às perguntas que

lhes  foram  feitas.  Podem  fazer  as  considerações  finais.  Por  favor,  façam

considerações  finais  breves,  em  razão  do  pouco  tempo  que  nos  resta.  Vamos

começar pelo Sérgio.

O Sr. Sérgio Antônio Peres Dutra - Vou começar respondendo a Sávio, de Viçosa,

que  pergunta  a  respeito  de  Viçosa,  uma cidade  universitária  com  estudantes  de

diferentes partes do País. Essa é uma característica de toda cidade universitária, Juiz

de Fora também vive isso. Muitos dos monitores do Parlamento Jovem não são de

Juiz  de  Fora,  mas a  eles  são passadas  todas  as  informações  para  que possam

trabalhar nas escolas. Então, isso não é um impedimento, pelo contrário, é positivo.

Quanto às minhas considerações finais, acho que esse ciclo de debates serve para

refletirmos sobre uma ação que a Assembleia vem desenvolvendo. Nesses quatro

anos, o projeto se estadualizou, estamos fazendo as ações e não paramos para fazer

uma avaliação como esta, apesar da publicação de um livro, ano passado, com a

análise de professores da PUC, da Regina, da Beth Marques e de mais alguns alunos

que produziram o trabalho acadêmico. Então, acho importante este evento porque

temos oportunidade de explicar a vocês, sociedade civil, o que fizemos. E vocês, a

partir do conhecimento, podem nos sugerir o que precisa ser melhorado e ampliado.

Exemplo claro disso é a ideia da extensão das escolas rurais, mostrada pelo André,

que  merece  ser  pensada.  É  interessante  incluir  esse  outro  público.  Agradeço  o

convite da Assembleia, a oportunidade de falar sobre a experiência do Parlamento.

Parabenizo o trabalho que vem sendo feito. É um mérito da Assembleia, que organiza

as câmaras municipais e se dedica a levar esse trabalho aos municípios. Obrigado.

A presidente - Muito obrigada, Sérgio, da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Passo

a palavra a Alexandre Eustáquio Teixeira, da PUC Minas.

O Sr. Alexandre Eustáquio Teixeira - Por causa do tempo, serei breve. Começarei

de trás para frente. Primeiro, falarei a respeito da colocação do Adiel.

Como um projeto de formação política, acredito que na escola a confecção seja
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também essa. Achamos que, no processo educativo, de formação - dentro da PUC

temos essa convicção -, só é possível sermos educadores se acreditamos que somos

capazes de educar qualquer tipo de indivíduo, de qualquer realidade, em qualquer

tempo, ou seja, temos de ser capazes de ensinar, de aprender numa perspectiva de

transformação.  É  um  projeto  de  formação  política  que,  no  formato  em  que  se

apresenta, tem como fundamentação essa crença. Somos capazes de educar para a

cidadania  e  para  a  política,  independentemente  da  faixa  etária.  O  projeto  foi

desenhado  para  alunos  do  ensino  médio.  E  aí  você  questionou  se  não  seria

necessário  levar  o  projeto  a  outros  níveis  educacionais.  Temos  outras  realidades

juvenis, juventudes rurais, como a representante que falou antes de você muito bem

mencionou. É possível, mas não é esse o projeto.

Quando trabalhamos com ações de educação, na verdade podemos ter um objetivo

comum, mas as ações educativas têm de ser pensadas de acordo com as faixas

geracionais  específicas  ou  particulares,  porque  muda  todo  o  universo  das  ações

práticas, mudam conteúdo, atividades, concepções. Então, seria possível pensar uma

ampliação do projeto em relação a outras faixas geracionais? Seria, mas com certeza

não seria esse Parlamento Jovem, com o desenho com que ele se apresenta hoje.

Acho que a referência à ampliação do projeto diz respeito à incorporação de outros

tipos de juventude. Nas ciências sociais há toda uma discussão sobre as juventudes

rurais, que são pouco atendidas nos estudos e nas práticas. Achei sua observação

perfeita e aí já pulo para a primeira questão mencionada pelo André, que também tem

relação com a segunda questão. Não vou ser capaz de responder com propriedade

porque não temos nenhum estudo, apenas uma percepção de qual seria o impacto

dos  movimentos,  dos protestos  que ocorreram  no  Brasil  no  projeto  e  sobre essa

questão de que a participação no projeto não altera a visão sobre a política. Acho que

há uma relação direta com o que o Rildo apresentou em sua fala. Isso lembra um

pouco o que Bauman fala sobre a separação entre as esferas: uma coisa é a política,

outra coisa é o poder.

Talvez  fosse  necessário  pensar  algo  para  que  essa  participação  produzisse

efetivamente uma alteração de perspectiva sobre o político. Que conseguíssemos

produzir, além de uma formação politica, também um empoderamento com vistas ao
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poder. O que significa isso? Que pensássemos alguma atividade de continuidade do

projeto. A PUC e a Escola do Legislativo já têm pensado isso. Uma ideia que a gente

havia cogitado seria a criação de grupos sociais, da sociedade civil, constituído por

jovens participantes do projeto para acompanhamento do trabalho legislativo, ou seja,

você cria grupos e apresenta metodologias de acompanhamento. Seria uma forma de

você ter uma formação política e uma formação do ponto de vista da incorporação de

poder.

Minhas  considerações  finais.  Acho  que  este  tipo  de  debate  é  extremamente

interessante,  fundamental,  importante  para  que  a  gente  possa  avançar  nos

mecanismos de participação e nas formas de fortalecimento da democracia. O Adiel

mencionou  a  questão  do  voto,  mas  gostaria  de  voltar  a  minha  fala  inicial.  A

democracia  não pode ser  entendida  apenas como um regime formal  da lei  e  da

ordem. O voto,  por  si  só,  não caracteriza,  ou não garante,  ou não sustenta uma

democracia, que se caracteriza por ser um modelo de regime político que garante a

inclusão, a participação,  que garante direitos, que amplia direitos,  que é aberto à

pluralidade, que é aberto à diversidade. Este tipo de debate tem exatamente esse

objetivo. Obrigado.

A presidente - Agradecemos ao Alexandre. Antes de passar a palavra à Ruth, quero

lhe passar uma questão feita pela internet. Só houve duas no processo, e uma foi

para você.

“Seria possível,  em cada edição do Parlamento Jovem em Minas, inserir  estudo

sobre o funcionamento do Parlamento? Na minha cidade, temos procurado inserir os

jovens  parlamentares  nos  conselhos  de  cidadanias,  levando-os  a  conhecer  os

projetos  sociais  da cidade”.  Essa pergunta  foi  feita  pelo  Luiz Carlos  Marinete,  do

Município  de  Espera  Feliz,  que  está  presente.  Obrigada  pela  presença.  Com  a

palavra, a Ruth, para responder às questões e fazer as considerações finais.

A Sra. Ruth Schmitz de Castro - A preocupação da Andreia é sobre a desconfiança

dos  jovens em relação aos  parlamentares,  a  qual  não diminui  com o projeto.  Na

verdade esse é um desafio  que teremos de encarar  nas próximas edições.  Há a

necessidade de se promover uma aproximação do jovem com o político.

Lembramos que o Sérgio falou sobre o sucesso do projeto nos municípios e o fato
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de  ele  ser  institucionalizado.  O  Sávio,  de  Viçosa,  também  tocou  nessa  questão.

Quanto a essa nossa fala de que o projeto tem de ser institucionalizado, isso pode

parecer  que  carregamos  muito  na  mão  na  condução  do  projeto,  que  criamos  a

separação entre político e técnico, entre instituição e representante eleito pelo voto.

Na verdade temos essa preocupação. O projeto não pode servir de vitrine para os

políticos fazerem sua promoção eleitoral. Ele não pode virar isso, mas, ao mesmo

tempo, não pode ser desvinculado da figura do político. Ele é um projeto para discutir

a  política,  que,  no  caso  das  instituições  políticas,  é  feita  em  grande  parte  pelos

representantes eleitos pelo povo. Esse é um desafio.

Recebemos  alguns  municípios  que  desejam  integrar  a  próxima  edição.  Um

professor da Universidade Federal de Uberlândia, parceiro da Escola do Legislativo

de Uberlândia, fez-me a seguinte pergunta: “Que garantia vocês têm de que esse

projeto  é  isento  de  interesses  eleitorais?”.  Enfrentamos  essa  questão,  que  é

importante, pois o projeto tem de ser isento nesse sentido. Não podemos deixar de

promover  a  aproximação,  que  inclusive  faz  parte  da  vivência  que  queremos

proporcionar ao estudante. Precisamos enfrentar esse desafio. Estamos dispostos a

discutir  essa  questão  e  abertos  a  sugestões.  Concordo  plenamente  com  a

necessidade  da  aproximação com os  parlamentares.  Ela  deve  acontecer,  precisa

acontecer também no projeto.

O André falou sobre uma energia diferente que também sentimos. Talvez isso tenha

acontecido  por  causa  do  amadurecimento  das  equipes,  ou  talvez  por  causa  da

jornada de junho. Nesta edição tivemos oportunidades e, numa das noites que eles

passaram conosco no hotel em que ficaram hospedados, fizemos uma atividade que

estava  fora  da  programação.  Nela  discutimos  a  jornada  de  junho.  Existem

especulações, mas vamos deixar para outro momento.

Mas certamente a participação desses jovens neste momento teve esse dado a

mais.

Voltando à fala do Sávio, foi muito importante para nós ouvirmos seu depoimento

sobre a importância do projeto para a atuação do jovem universitário em Viçosa, uma

cidade universitária. Isso tem a ver com o que eu disse sobre as redes de articulação

que o projeto é capaz de criar. Não é simplesmente uma relação do jovem com o
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Legislativo ou uma articulação da câmara municipal com as escolas. As articulações

são muito mais múltiplas do que supõe a nossa vã filosofia. Isso é o que há de mais

rico no projeto:  as possibilidades que ele abre são muito maiores do que as que

podemos imaginar. E você me dá mais uma prova disso, com esse depoimento sobre

a importância do projeto para a aproximação do universitário em Viçosa da própria

cidade.

Com relação à fala do Roges, do Sindicato dos Psicólogos, concordo plenamente

com  ela:  a  ausência  dos  jovens  é  imperdoável.  O  Lucas  veio  tentar  suprir  essa

ausência na Mesa, mas não conseguimos fazer o mesmo na audiência. Isso foi muito

bem apontado, e de certa forma sentimos a mesma coisa nos eventos promovidos

pela  Casa.  Hoje,  a Escola  do Legislativo  responde por  um projeto  estratégico  da

instituição  que  visa  exatamente  pensar  na  educação  para  a  cidadania  que  a

Assembleia proporciona. Quer dizer, este é um Parlamento que se propõe a pensar

na formação política e cidadã dos jovens. Então, estamos debruçados em um projeto,

que vai nos acompanhar nos próximos dois anos, para levantar questões.

Uma  das  questões  que  aparecem  como  objeto  da  nossa  preocupação  nesse

projeto, além de garantir um espaço privilegiado para o jovem, que é o Parlamento

Jovem, é que também precisamos garantir sua participação nos outros espaços de

participação da Casa. É preciso que haja um jovem em todos os nossos ciclos de

debates, seminários legislativos etc. Não é o fato de termos um evento bem sucedido,

que garanta a participação do jovem, que vai nos eximir da responsabilidade de trazer

o jovem para os espaços de participação popular que esta Casa abre. Foi muito bem

lembrado,  Roges.  Obrigada  por  isso.  Esse  é  um  desafio,  e  estamos  abertos  a

sugestões e encaminhamentos que nos ajudem a resolver o problema.

Sobre a questão do Adiel,  muito bem respondida pelo Alexandre, quero apenas

complementar a resposta lembrando que o projeto foi pensado para o ensino médio.

Se  fosse  para  o  ensino  fundamental,  seria  outro,  porque  para  cada  faixa  etária

precisamos de um desenho diferenciado. Ele lembrou que na Escola do Legislativo

há algumas atividades voltadas para o ensino fundamental. Mas sua fala me lembrou

uma observação que a Eleonora fez ontem: não são só os projetos que a Assembleia

desenvolve ou que a Escola desenvolve; nessa questão da cidadania, temos de nos
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colocar  como  pais,  irmãos,  tios,  amigos  etc.  Ou  seja,  de  que  maneira  podemos

despertar o cidadão em nossas relações pessoais? Somos muito exitosos ao fazer

com que nossos filhos  cuidem da própria  vida.  Mas como fazê-los  cuidar  da  res

publica,  das questões que dizem respeito à coletividade? Isso é um desafio para

todos, em todos os campos, em nosso campo de relacionamento.

A pergunta do Ricardo é difícil, não vou respondê-la: “Como vocês avaliam o fato de

que,  nas  paredes  de  um  estado  laico,  ainda  tenhamos  um  símbolo  religioso

preferencial?”. A sua pergunta mostra que essa não é uma questão fácil. Quer dizer,

que incomodou. Eu não vou respondê-la, mas vou falar que é pertinente responder a

esse tipo de questão no Parlamento Jovem, e não só no Parlamento Jovem, mas é

uma questão que precisa ser discutida, e a participação popular pode levantar um

debate  como  esse.  Quer  dizer,  longe  de  nós  querermos  responder  a  todos  os

problemas que são apresentados, mas, quando um parlamento se abre à participação

popular,  ele  está  disposto  a  enfrentar  esse  tipo  de  questão,  por  mais  difícil  e

complicado que seja. Creio que isso é o que eu posso responder, Ricardo.

Escolhi  terminar  com  a  fala  do  Alessandro  porque  a  questão  feita  por  ele  me

permite responder e fazer,  ao mesmo tempo, as minhas considerações finais.  Ele

pergunta se existe alguma atividade que ainda deve melhorar no Parlamento Jovem.

Alessandro, por mais exitoso que seja o projeto, por mais orgulho que nos deem os

bons  resultados  que  o  projeto  apresenta,  ele  não  está  e  nunca  estará  pronto.  A

democracia, a educação, a cidadania, essas coisas que nos movem, que nos fazem

estar  aqui,  às  cinco  e  vinte  da  tarde  de  sexta-feira,  são  coisas  inacabadas,  são

construções permanentes. Se existe alguma atividade que deve ser melhorada no

Parlamento Jovem, o próprio Parlamento Jovem precisa ser melhorado a todo dia, a

todo momento, a todo ano.  Aqui,  hoje, já tivemos algumas indicações de sentido,

onde  atacar.  Quer  dizer,  essa  questão  da  pouca  interação  dos  jovens  com  os

políticos, a questão do pós-Parlamento Jovem, apresentada pelo Rildo, a questão da

faixa  etária,  será  que  a  gente  não  pode  pensar  num  projeto  semelhante  ao

Parlamento  Jovem que atinja  uma outra  faixa  etária,  quer  dizer,  a  todo momento

estamos  abertos,  como  educadores  preocupados  com  a  formação  cidadã  da

juventude. E como servidores de uma casa legislativa que se propõe a abraçar esse
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desafio,  o que me resta dizer,  nas minhas considerações finais,  é que nada está

pronto, principalmente no que diz respeito à construção da democracia.

É isso. Já estou me estendendo muito; devolvo a palavra à deputada Maria Tereza

Lara.

A presidente -  Obrigada,  Ruth.  Antes de passar a palavra ao próximo expositor,

quero ler, deputado André Quintão, uma mensagem que chegou para a Comissão de

Participação Popular e que nos incentiva a continuar os trabalhos. Veio de São Pedro

dos Ferros, de Luci Ramos Privat: “Parabéns pelo seu brilhante desempenho e dos

demais membros na Comissão de Participação Popular no decorrer desses 10 anos.

Fico feliz em ver o excelente trabalho do Parlamento Jovem e a contribuição que tem

dado aos jovens na sua formação política. Seria um motivo de orgulho ter uma equipe

do Parlamento Jovem em nossa cidade, portanto peço, se possível, uma visita da

Comissão de Participação Popular para estar mobilizando os cidadãos do Município

de São Pedro dos Ferros”.

Então, ela faz uma solicitação a nós, deputado André Quintão, que é presidente da

comissão,  e  eu  sou  vice.  Quero  agradecer  à  Luci  as  palavras de  incentivo  e  de

carinho e dizer a ela que tenho alguns amigos aí em São Pedro dos Ferros, aonde

tenho ido. Conheço a Ana, o vereador  Topeca. A todos vocês, de São Pedro dos

Ferros, um grande abraço nosso, da Comissão de Participação Popular.

Com a palavra,  o  Sr.  Rildo  Cosson,  do  Centro de  Formação e  Treinamento  da

Câmara dos Deputados. Ele não é deputado federal, mas vai ser, vou profetizar.

O Sr. Rildo Cosson - Dificilmente, deputada. Eu gostaria de pontuar três questões

importantes.  Antes  de  falar,  eu  tenho  aqui  uma mensagem  da  Ruth  para  o  Luiz

Marinetti.  Ele  pergunta  se  é  possível  inserir  o  funcionamento  do  parlamento.  Na

verdade, isso sempre é feito, desde o primeiro momento do Parlamento Jovem, que é

o conhecimento sobre o parlamento. A Ruth reforça isso, e é muito bom lembrar, isso

pode acontecer.

A  minha  fala  tem  três  pontos.  Primeiro,  esta  questão  que  conhecemos  mais

tecnicamente como cinismo dos jovens, não no sentido popular da palavra, mas no

de um termo técnico, filosófico, que significa descrença em relação à atuação dos

políticos,  infelizmente,  como vários  estudos já  têm demonstrado,  isso é um efeito
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colateral de muitos programas de letramento político, programas como o Parlamento

Jovem  e  outros.  Uma  das  causas  que  se  apontam  para  isso  é  justamente  o

insulamento  que  eu  citava  antes,  essa  distância  do  programa,  que  é  feito

basicamente pelos técnicos e por pessoas da Casa, separado dos parlamentares.

Quando  os  parlamentares  são  envolvidos  nesses  projetos,  esse  cinismo  tende  a

diminuir  consideravelmente.  Alguns estudos, em vários países, têm mostrado que,

quanto  mais  distantes  do  mundo político,  mais  há  efeito  colateral  indesejado dos

programas.

Dando continuidade a isso, há uma ideia nossa, cultural, mas muito forte dentro do

parlamento, de que basta fazer uma lei para que as coisas se resolvam, e não é bem

assim.  Tomarei  o  exemplo  da  lei  do  grêmio  para  mostrar-lhes  uma  experiência

diferente de como um parlamento pode atuar. A Assembleia Nacional de Québec, no

Canadá, tem uma fundação chamada Jacques Bonenfant,  que é responsável pela

relação do parlamento com o sistema escolar. Então, não só existe a lei que manda

fazer  o grêmio,  como a nossa,  mas também há o acompanhamento para que as

coisas funcionem. O que fazemos é justamente aprovar as leis e nos esquecer delas.

Pensar  que  já  está  aprovada  e  que  tudo  está  resolvido.  Quando  o  parlamento

compreender que não basta aprovar a lei, que é preciso acompanhá-la, verificar como

está sendo aplicada e ajudá-la a ser executada, talvez as coisas fiquem diferentes.

Porque  a  nossa  institucionalização  não  pode  ser  meramente  formal.  O  papel

institucional do parlamento tem de ir além disso.

Outro  ponto  importante  é  a  continuidade,  como  poderia  ser  feito  o

acompanhamento  dos  participantes  após  a  realização  do  evento.  Há  muitas

maneiras. Quando estudamos os diversos modelos de parlamento, verificamos que

cada casa arranja uma maneira diferente de fazê-lo. No caso do Parlamento Jovem

de Minas, acompanhamentos por grupos sociais são uma coisa bem sofisticada, uma

coisa boa de fazer. Espero que consigam o que o Alexandre sugeriu, acho excelente

a ideia. Mas também podem ser feitas coisas bem mais simples, como o participante

funcionar como um elo para o levantamento de temática; passar a faixa aos novos

participantes; fazer com que eles se integrem numa cadeia de participação ou que

possam atuar como conselheiros das pessoas selecionadas. Há muitas formas para
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que ele possa continuar integrado ao programa, e acho que essas formas deviam ser

exploradas, até porque, como programa de longa duração, em vários momentos ele

pode  ser  chamado  de  volta  a  participar,  se  não  mais  como  protagonista,  como

auxiliar. Acho que tudo isso pode ser implementado de maneira até mais simples e

imediata.

Outra coisa interessante, que a Ruth falou, mas acho importante acentuar, é que há

muitos modelos de programas de letramento político nas nossas casas legislativas,

graças a Deus.

Praticamente não há casas legislativas no Brasil, assembleias pelo menos, que não

tenham programas de letramento político. Hoje há cerca de 20 programas diferentes

voltados, infeliz e basicamente, para atuação escolar. Talvez isso focalize esta visão

de que só a escola, só o jovem precisa dessa formação. Fico sempre reclamando

disso. Pensem que, na verdade, a educação política é necessária não apenas para o

jovem, mas para todos, sindicatos, idosos, para todo o mundo, sobretudo para nós,

brasileiros, dada a nossa tradição ainda pequena em termos de democracia. Talvez

as casas pudessem investir nisso, que é algo interessante.

Para concluir minhas considerações finais, desejo, não apenas para a Comissão de

Participação Popular daqui, mas também para todas as outras, inclusive a federal,

que pensem e possam compreender que a função maior ou uma das maiores das

comissões de participação popular não é apenas acolher o desejo da população, mas

também educá-la  para  que ela  possa participar.  Só assim  teremos,  de  fato,  uma

democracia  com  participação  popular  fortalecida,  unindo,  como  disse  ontem  o

professor  da  Suíça,  a  relação  complementar  entre  democracia  representativa  e

democracia participativa. Obrigado.

A presidente - Obrigada, Rildo Cosson, pela contribuição. Veio de longe também, de

Brasília  para  nos  ajudar.  Com  a  palavra,  o  Lucas  Junqueira  Vitelli,  membro

participante  e  atuante  do  Parlamento  Jovem  logo  no  início  do  projeto,  para  as

respostas e as considerações finais.

O Sr. Lucas Junqueira Vitelli - Primeiramente vou responder à pergunta que me foi

dirigida: “Atualmente qual é a sua função ou trabalho na política?”. Atualmente tenho

trabalhado no terceiro setor, com Oscips, em um programa de prevenção ao uso de
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drogas, desenvolvido junto ao Executivo e que trabalha com foco na questão dos

conselhos  municipais,  outra  metodologia  participativa  nesse  sentido,  um  outro

espaço, só que no Poder Executivo. Venho trabalhando com isso há alguns anos.

Gostaria de fazer algumas considerações sobre a questão da descrença. Talvez

seja uma descrença com o político, como o deputado André expôs, mas também vejo

como um desafio, como a Ruth expôs. Quando participei, nós, alunos que estávamos

aqui, tínhamos esse contato direto com os técnicos, na própria Casa Legislativa, mas

às vezes ficávamos um pouco distante do político, dos deputados. Apesar de estarem

presentes, apesar de estarem de alguma maneira envolvidos, acabavam ficando um

pouco distanciados mesmo. Mas acho que essa descrença com o político talvez seja

por falta de informação, por ser o primeiro contato dele com esse tipo de mundo.

Talvez por isso haja essa certa dificuldade para assimilar. No entanto, quando vê a

possibilidade de participar,  ele a considera mais  importante que passar  para uma

outra pessoa. Não sei, não posso fazer uma exposição nesse sentido.

Acho muito bacana algumas coisas comentadas aqui. Nos últimos trabalhos que

desenvolvi, viajei muito por Minas Gerais. Falaram da educação no campo, e isso é

muito importante porque grande parte dos municípios mineiros está concentrada na

zona rural. Então, talvez uma expansão desse tipo de coisa seja interessante.

Para concluir - acho que as outras perguntas já foram respondidas -, quero dizer

que  venho  estudando,  nos  últimos  tempos,  sobre  essa  questão  da  participação

popular, tenho me debruçado sobre isso um pouquinho. Com o passar do tempo, vi

que é necessário democratizar, cada vez mais, essa democracia.

A expansão dos mecanismos de participação, como a Comissão de Participação

Popular e projetos como o Parlamento Jovem, são muito importantes para que, cada

vez  mais,  tenhamos  a  população  agindo  não  só  pela  via  da  democracia

representativa  mas  também  por  uma  forma  mais  direta,  onde  pessoas,  grupos,

movimentos e jovens que se debruçam sobre essas questões sejam ouvidos, como o

que vimos nesse período de junho. Tenho visto que mecanismos e projetos como

esse são de extrema importância para esse aprendizado. É preciso motivar esses

jovens cada vez mais a participar, e mostrar a eles locais, caminhos para fazerem

isso.  Acho que nesta Assembleia de Minas há vários  exemplos.  Como disse, tive
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oportunidade de estudar um pouco esses mecanismos, que são muito importantes.

Tenho visto de perto - e posso falar sobre isso com um pouco de propriedade - que

muitos e bons resultados estão saindo disso. Eu mesmo sou um deles. Se sou um

deles, porque outras pessoas não podem ser? Sinto também um pouco de pena de

este Plenário não estar cheio de jovens. Acho que já estou saindo um pouco dessa

fase, mas este Plenário poderia estar bem mais cheio. A mobilização desses jovens

para  que  participem  desse  evento  realmente  é  democracia  e  faz  parte  dessa

discussão. Agradeço a oportunidade. Obrigado.

A presidente - Obrigada, Lucas. Agora passo a palavra ao deputado André Quintão,

para que faça suas considerações ou responda a alguma pergunta.

O  deputado  André  Quintão  -  Lembrei-me  do  deputado  João  Leite:  “Tenho  40

minutos para as considerações finais?”. Um assunto que permeou aqui é um para

casa para nós da Assembleia e tem a ver com a reflexão que a Regina fez ontem.

Dialogando com a Ruth, a Regina e com os técnicos da Assembleia, percebi que

teremos de achar um ponto de equilíbrio. Essa é uma reflexão que já fiz e tenho feito.

A  Assembleia  tem  grande  reconhecimento  pelo  seu  nível  crescente  de

institucionalização de processos. Acho que esse é um ponto inarredável. Escola do

Legislativo, Consultoria, GPI, TV Assembleia, enfim, todos os setores têm o cuidado

de não ser instrumentalizados partidariamente nem eleitoralmente. Acho que essas

são conquistas de que não podemos abrir mão e são pontos pacíficos. A gente parte

daí, para não ficarmos - e vou usar uma gíria - com o freio de mão puxado. Essa é a

verdade. E não é fácil, porque esta é uma Casa multipartidária, com vinte e tantas

comissões e vários perfis, mas sinto que, às vezes, esse freio de mão puxado segura

determinada propagação de bons resultados.

Estou  sendo  muito  sincero,  porque  comentava  com  o  Prof.  Alexandre  sobre  o

tratamento que é dado ao Legislativo pela mídia, que é um tratamento de noticiário

negativo.  Se  a  própria  instituição,  para  não  melindrar  o  partido  A ou  as  demais

comissões, vai segurando as coisas, fica difícil darmos essa publicização das boas

práticas, como as que são feitas nas várias comissões e nas várias iniciativas. Estou

falando da Comissão de Participação Popular, porque hoje estamos falando dos 10

anos. Então, teremos de achar o ponto de equilíbrio.
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Eu, por exemplo, considero a vivência com os jovens boa para nós e para eles. O

Prof. Alexandre comentava sobre um debate. Qual é o nível de diálogo que iremos

travar para que as repercussões do movimento de rua tenham resultados dentro das

instituições?  Porque  isso  vai  depender  de  orçamento,  vai  depender  de  política

pública, então, tem de ter vivência, tem de ter o contraditório. Senão, poderemos cair

no seguinte caso: a instituição é boa, mas os políticos, não; apesar dos políticos. Não

podemos cair  nisso. Sinto que há um nível de constrangimento, e precisamos ser

mais ousados. Não estou falando de eleitoralismo. Participei de um longo debate com

integrantes da Assembleia Popular Horizontal, e achei muito engraçado quando uma

amiga me contou que uma pessoa que ouviu minhas posições disse: “Nossa, ele tem

uma visão progressista, e é deputado”. Ou seja, apesar de ser deputado. Existe uma

visão preconceituosa a respeito do deputado.  Como quebramos isso? Na prática,

conversando, indo a campo.

Estou  dizendo  isso  porque,  para  o  Parlamento  Jovem,  teremos  de  mesclar  a

participação  com  o  contato.  Eles  precisam  conhecer  os  deputados,  vamos  fazer

mesas de debate. Se o tema for saúde, vamos chamar a Comissão de Saúde para

debater. Se o tema for o movimento das ruas, vamos chamar um deputado do PSDB,

outro do PT, etc. Vamos fazer uma mesa de debates para haver interação. Faremos

assim também com a política de comunicação, quando fizermos uma cartilha, por

exemplo.  Se  o  pessoal  da  França  disser  que  a  nossa  experiência  no  ciclo

orçamentário  é  a  melhor,  então  vamos  identificar  a  Comissão  de  Participação

Popular, vamos colocar no site. Não vamos deixar o sujeito indefinido ou oculto para

que alguém busque a informação, busque saber quem faz. Isso vale para as outras

comissões.

A Comissão de Direitos Humanos é quase uma ouvidoria de alta relevância social.

São  impressionantes  as  audiências  e  todos  os  problemas  que  abordam.  Então,

vamos expor as coisas boas em cada comissão. E se houver comissão que não faz

nada, o problema é dela. Não podemos deixar de divulgar o trabalho de umas, porque

as outras ficarão melindradas. Isso seria dar um tiro no pé.

Essa é uma visão que estou expondo para uma reflexão aberta. Penso que, depois

de 10 anos, temos um nível razoável de autoridade para fazer esse debate na própria
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Assembleia. Como vou cobrar da grande mídia que não divulgou ou divulgou poucas

linhas  sobre  determinado  evento,  se  dentro  da  própria  instituição  também

enfrentamos  certa  restrição?  Precisaremos  fazer  essa  discussão  dentro  da

Assembleia.

Antes de encerrar,  quero parabenizar os psicólogos pelo dia 27 de agosto e os

nutricionistas pelo dia 30 de agosto. O Roges disse que é ótimo estar na CPP, que é

ótimo isto e aquilo. Só faltou dizer que, melhor que isso, é só comer um peixe frito na

beira do Velho Chico, em Januária, de preferência no mês de julho, que dá praia.

Pensei que você iria dizer que isso também era ótimo.

A Gabriela não está mais aqui, mas essa ideia de buscar um município que tenha

escola família agrícola para se integrar ao Parlamento Jovem é interessante. É lógico

que depende do município, da câmara querer fazer o projeto, mas a pedagogia da

alternância é outro universo, com mais diversidade e outra ambiência. É legal, é uma

proposta muito interessante.

E penso, não só em relação ao Parlamento Jovem, que precisamos possibilitar ao

cidadão e ao jovem a capacidade de diferenciação. Quando a Regina diz que se

motiva  a  participação  política,  mas  existe  uma  visão  negativa  generalizada  dos

políticos, é importante frisar que faz parte da educação política fornecer subsídios

para a diferenciação política. A indiferenciação política nesse modelo e nesse sistema

eleitoral  é  um  mecanismo  de  reprodução  e  reeleição  dos  maus  políticos.  Todos

sabem disso.  Se não houver  diferenciação,  eliminam-se os bons,  e  com o poder

econômico, nessas regras atuais, os outros se perpetuam. Precisamos dizer isso, ou

não estaremos contribuindo para a democracia. Eu queria deixar essa mensagem.

Ao final, faço também meus agradecimentos. Quanto a esses 10 anos, reitero a

capacidade institucional e técnica da Assembleia, que foi imprescindível para esses

resultados. Poderíamos ter aqui os melhores deputados e deputadas do mundo, mas

se não houvesse a capacidade institucional... Não teríamos um Parlamento Jovem

exitoso, se não fosse a Escola do Legislativo, que teve a ideia, por sugestão da PUC.

Já havia o know how e depois foi avançando, avançando. Ela é muito importante.

Corremos  o  risco,  quando  mencionamos  nomes,  de  cometer  injustiças.  Cito,

todavia,  a  Regina  Magalhães,  que,  com  toda  a  sua  equipe,  tem  um  papel
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importantíssimo.  Não ficarei aqui  mencionando todos os nomes. Temos a Érica, o

Mário, o Dalton e o Júlio, da GPI. É muito bom esse corpo técnico da Assembleia.

Hoje de manhã eu estava falando: imagine caírem 500 sugestões populares, e termos

10, 15 dias, para negociarmos com o governo, com os órgãos e redigirmos parecer,

que será publicado no diário oficial, que estará na internet. Isso não é brincadeira.

Registro esse trabalho.

A GPI organiza as audiências. Ela organizou este ciclo. Lembro-me da Míriam, que

se aposentou. Hoje estão aqui o Júlio e o Dalton. O Ricardo esteve na conferência

sobre  igualdade  racial.  Cito  também  toda a  área  de  comunicação,  imprensa,  TV,

rádio, RP, cerimonial. Ouvimos aquela voz portentosa. Há o trabalho do Guilherme,

fotógrafo.  Temos também a fotógrafa.  Há muita gente nova.  Ainda não decorei  o

nome de todos, só dos mais antigos, de cerca de 10 anos. Cito toda a equipe da

Assembleia.

Os materiais são aqui produzidos, como a cartilha da Comissão de Participação

Popular,  que  pediremos  seja  publicada  em  grande  número,  para  que  possamos

mandá-la  para  as  câmaras  municipais,  para  o  cidadão  que  participa  aqui.  Essa

equipe também é muito importante.

Temos também a assessoria da comissão. Lembro-me da Celise, que foi a primeira

assessora.  Depois  tivemos  a  Ana  Lúcia.  Mais  recentemente  contamos  com  a

Alexandra, que continua na Assembleia. A Celise e a Ana Lúcia já se aposentaram. O

povo não pode é me aposentar daqui a pouco também. A Ana Lúcia é de Três Pontas.

A Alexandra continua. Mando um abraço para ela, que está fazendo aniversário neste

final  de  semana.  Atualmente  contamos  com a Luíza.  Ela  é  a  atual  assessora  da

comissão. Parabenizo, na pessoa dela, toda a equipe de assessoramento. Além das

assessoras, há o apoio. É muita gente. Também em razão do tempo não mencionarei

todos. Menciono também o pessoal do gabinete, na pessoa da Ana, que está aqui.

Praticamente toda a equipe esteve aqui. A Ana coordena a parte institucional e faz

essa interlocução.

Registro que esse é um trabalho coletivo. Peço às câmaras municipais que apoiem

e fortaleçam suas equipes técnicas. Foi dito aqui algo pelo Sérgio, que reitero. Esses

projetos exitosos não podem ser personalizados ou partidarizados. Como falei hoje
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pela manhã, não são nem da oposição nem do governo. Eles têm de ter continuidade.

Temos de valorizar quem deles participa, do ponto de vista da representação política,

mas não tem de haver carimbo de ninguém. Reitero isso e agradeço a todos aqui.

Também  agradeço  a  direção  da  Assembleia,  o  secretário-geral  da  Mesa,  José

Geraldo, a quem dedico essa avaliação final. Ele tem ajudado muito a Comissão de

Participação Popular. Da mesma forma agradeço o diretor-geral da Casa, Eduardo

Moreira, e o presidente Dinis Pinheiro.

Agradeço  a  todas  as  entidades  que  participaram  conosco,  que  estiveram

representadas,  a todos os que participaram desta Mesa de trabalhos na parte da

tarde e aos deputados que já participaram e participam da comissão, na pessoa da

deputada Maria Tereza Lara, que já exerceu a presidência.

Muitos deputados que participam da comissão são do interior, a agenda deles é de

lá, e, pela data, não puderam comparecer. Poderia falar dos deputados Bosco, Duarte

Bechir e João Leite. Eles são deputados muito ativos da comissão, mas, por motivo

de agenda da Assembleia no interior, não puderam estar presentes.

Gostaria de dizer que o ciclo de debates da Assembleia foi muito interessante para

todos nós. Agradeço ao José Geraldo. Ele deveria estar nos acompanhando pela TV

em  sua  sala  e  despachando.  A Secretaria-Geral  da  Mesa,  além  de  competente,

sempre  teve  muita  sensibilidade  para  com  as  realizações  da  Comissão  de

Participação Popular. Saímos daqui com um arsenal de reflexões em relação a esses

movimentos  de rua.  É isso que eu queria  dizer,  Regina.  Hoje temos esse portal,

Políticas Públicas ao Seu Alcance, que é uma ferramenta valorosa de atuação.

Gostaria de agradecer a todos e a todas e dizer que foi um prazer estar com vocês

nesses dois dias. Vamos refletir e agir muito. Convido todos para o monitoramento

das políticas públicas, que continua até setembro. O calendário está na página da

Assembleia. Quem quiser poderá acompanhá-lo também pela TV.

Em  novembro,  teremos  a  revisão  do  plano  plurianual.  Realizaremos  várias

audiências públicas. Vocês poderão ter acesso aos trabalhos que estão expostos. As

funcionárias  Graziele,  que é jornalista,  Sara e várias pessoas da Assembleia  têm

trabalhos apresentados, então queria agradecer-lhes muito.

Espero que a Comissão de Participação Popular tenha vida longa nesta Assembleia
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Legislativa, que tenha cada vez mais resultados e que seja voltada para o interesse

público. Muito obrigado, e parabéns a todos os que resistiram até este horário, quase

18 horas, numa sexta-feira.

A presidente - Deputado André Quintão, agradeço a você - permita-me falar “você”,

já  que  é  um  deputado  companheiro  e  presidente  da  Comissão  de  Participação

Popular -, porque teve realmente a iniciativa de solicitar este ciclo de debates, que é

vitorioso, por todas as pessoas envolvidas, sobre as quais já falou muito bem.

Deputado, realmente V. Exa. fez justiça mencionando nominalmente quem está nos

bastidores.  Muitas  vezes  nos  esquecemos  dessas  pessoas,  e  você  as  nominou

detalhadamente.  Se alguém não foi  nominado,  sinta-se  nominado,  por  intermédio

dessas pessoas tão importantes.

Muitas vezes esquecemos nossas assessorias. Você falou da Ana, e temos aqui

também a Cacá, o Sérgio, o Hugo, a Márcia e a Cândida. Às vezes não falamos

deles, mas é muito importante lembrá-los. O José Geraldo está ali.  Eu estava me

lembrando  de  que  ele  é  coordenador,  secretário-geral  da  Casa.  Recebemos

informações  dele  em  tempo  real,  nas  mensagens  de  celular.  Ele  realmente  nos

encaminha várias mensagens de convocações. Se os deputados não comparecem

aos  compromissos,  não  é  porque  não  ficaram  sabendo.  Ocorreu  uma  coisa

interessante, que não acontece normalmente, mas que desta vez aconteceu. Recebi

um telegrama para a eleição do 1º-vice-presidente. Esse telegrama chegou atrasado,

mas  o  José  Geraldo  já  me  havia  enviado  10  mensagens;  então,  mesmo  se  eu

quisesse, não teria como falar que não havia recebido a informação. Temos o maior

respeito por  seu trabalho,  José Geraldo.  É um trabalho  que realmente respeita  a

situação  e  a  oposição.  O  deputado  já  o  mencionou,  e  quero,  na  sua  pessoa,

agradecer e parabenizar toda a equipe desta Casa, que já foi amplamente nominada.

O deputado André Quintão já mencionou os outros parlamentares.

Quero  relembrar  as  entidades  parceiras  deste  evento,  a  Fundação  Avina,  a

Fundação João Pinheiro, a PUC Minas e a UFMG, que atuaram juntamente com a

Assembleia de Minas e com os órgãos já mencionados.

Antes de terminar, permita-me fazer uma reflexão que talvez gere polêmica, mas

não  se  refere  ao  debate  de  hoje.  O  Ricardo  Paolinelli  indagou  sobre  o  símbolo
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religioso preferencial nos órgãos públicos. Quero concordar com a Ruth no que diz

respeito  ao  debate.  Acho que o  debate  público  não pode vetar  nenhum assunto.

Quero  aproveitar  para  mencionar  algumas  questões  e  expressar  uma  opinião

pessoal, fruto da minha experiência.

Primeiro, a legislação brasileira prevê que não haja discriminação religiosa, portanto

não podemos, de forma alguma, em um debate, privilegiar uma religião ou outra. A

questão do símbolo, que também está sendo debatida na Câmara Federal, do meu

ponto  de  vista,  mostra  uma  tradição  da  nossa  sociedade.  Por  longo  tempo,  os

católicos  foram ampla maioria  em nosso país, agora já não o são mais.  Nós,  os

evangélicos,  estamos  crescendo  em  número,  e  outras  religiões  também.  Então

gostaria de registrar esse aspecto. Os recursos são destinados à preservação das

igrejas históricas não pelo fato de elas serem da religião católica, mas por serem um

patrimônio da sociedade, independentemente da religião. Vejo assim a questão do

símbolo.

Quero comentar também mais duas questões, e ressalto que esse é meu ponto de

vista, e não o da Casa ou o da Mesa. A primeira diz respeito à liberdade religiosa,

que,  como eu  disse,  é  um  bem  maior.  Temos  de  respeitar  a  liberdade  religiosa.

Quando os países não respeitam essa liberdade, muitas vezes isso leva à guerra

religiosa, que é a pior. Por causa da religião, estamos matando uns aos outros. A

segunda questão se refere à espiritualidade. Não falo de nenhuma religião. O que é a

espiritualidade? É ter  valores de fraternidade;  é crer na existência de um Deus e

aceitar  que cada um pode percebê-lo de maneira diferenciada. A espiritualidade é

muito importante para que tenhamos uma sociedade mais fraterna, justa e igualitária.

Estou convencida disso. Ela nos leva a viver essa fraternidade, a nos perceber como

irmãos e companheiros. Tenho um assessor que acompanha, como voluntário, um

trabalho  em  um  centro  de  internação  para  adolescentes  infratores.  São  40

adolescentes infratores, jovens de 13 e 14 anos já mataram quatro pessoas. Fizeram

uma pesquisa, e nenhum deles teve alguma experiência com Deus em sua vida, com

a espiritualidade. Então acredito que a espiritualidade ajuda nessa construção.

Recentemente  vi,  em  um  canal  de  TV,  que  existem  pesquisas  científicas

comprovando que as pessoas que têm fé - não falo de religião, mas de fé, cada um à
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sua maneira -, quando doentes, superam com muito mais frequência a doença e, por

muitas vezes, se curam. E, quando não se curam, têm mais forças para vivenciar

aquela dor, aquele momento mais difícil,  sem se desesperar. Queria partilhar essa

opinião. Estou falando assim não por causa de livro, mas pela minha experiência.

Então esse é um debate  que precisa  ser  feito.  Devemos ouvir  várias  pessoas,  o

contraditório, para podermos construir essa sociedade, que, com certeza, todos nós

queremos: mais justa, igualitária, fraterna e democrática.

A presidência manifesta, mais uma vez, a todas e a todos os agradecimentos pela

honrosa presença - aos ilustres expositores, aos participantes, aos telespectadores

da TV Assembleia, às entidades parceiras, à Casa e aos parlamentares.

Encerramento

A presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 2 de

setembro, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 35ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Presidência dos Deputados Dilzon Melo e Ulysses Gomes

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do deputado

Dilzon  Melo  -  Entrega  de  placa -  Lançamento  de  selo  -  Palavras do Sr.  Robério

Oliveira  Silva  -  Palavras  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Entrega  de  placa  -

Palavras do secretário  Elmiro Nascimento -  Premiação de concurso de redação -

Palavras do presidente - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Bosco - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Juarez Távora - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

Abertura

O presidente (deputado Dilzon Melo) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião. Sob
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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 a homenagear a Organização Internacional do

Café - OIC - pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Robério Oliveira

Silva,  diretor  executivo  da  Organização  Internacional  do  Café  -  OIC;  Elmiro

Nascimento,  secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,

representando o governador do Estado, Antonio Anastasia; Marcelo de Souza e Silva,

secretário  municipal  adjunto  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Belo  Horizonte,

representando  o  prefeito,  Marcio  Lacerda;  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

presidente da Comissão de Política Agropecuária desta Casa; deputados Gustavo

Corrêa, Juarez Távora, Tiago Ulisses e Ulysses Gomes, coautores do requerimento

que deu origem  a  esta  homenagem; Antônio  Henrique Sapori,  vice-presidente  da

Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Emater;  e Roberto Simões, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do

Estado de Minas Gerais - Faemg.

O presidente  -  Cumprimento  os  componentes  da  Mesa.  Os deputados Gustavo

Corrêa e Tiago Ulisses estavam conosco em Londres e também fizeram questão de

estar aqui, em nome da Assembleia, prestando esta homenagem à OIC.

Registro de Presença

O  locutor -  Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr. Florindo Dalberto,

presidente do Instituto Agronômico do Paraná - Iapar; das Exmas. Sras. Soraia Vieira,

prefeita de Guidoval; e Vilma Diniz, prefeita de Morro do Pilar; dos Exmos. Srs. Almir

José  da  Silva  Filho,  vice-presidente  do  Sindicafé;  Leandro  Rabelo,  secretário  de

governo  da  Prefeitura  de  Varginha;  e  Gabriel  de  Almeida,  vice-presidente  da

Associação Médica de Minas Gerais; das Exmas. Sras. Maria Cláudia Peixoto, chefe
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de gabinete da Secretaria de Estado de Educação, representando a entidade; e María

Amelia Guzmán Martínez-Valls, conselheira comercial da Embaixada da Espanha, na

pessoa da qual  estendemos as nossas saudações a  todos os que nos visitam e

compõem a OIC, representando, neste ato,  diversos países, como Vietnã,  Togo e

Angola;  dos  Exmos.  Srs.  Arnaldo  Bottrel  Reis,  presidente  da  Associação  dos

Sindicatos dos Produtores Rurais do Sul de Minas; embaixador Marcos Pinta Gama,

representante permanente do Brasil junto a organismos internacionais; Orlando Leite

Ribeiro,  chefe  da  divisão  de  agricultura  e  produtos  de  base  do  Ministério  das

Relações Exteriores; e vereador Pablo César, mais conhecido como Pablito. A todos,

o nosso agradecimento pela presença.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo músico Pereira da Viola.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O presidente -  Ao fazer meu pronunciamento,  quero passar a presidência desta

reunião  ao  deputado  Ulysses  Gomes,  que,  sendo  coautor  do  requerimento,  a

presidirá em nome dos deputados Gustavo Corrêa, Tiago Ulisses e Juarez Távora,

que, como nós, subscreveram o requerimento.

O  presidente  (deputado  Ulysses  Gomes)  -  Com  a  palavra,  para  o  seu

pronunciamento,  o  deputado  Dilzon  Melo,  1º-secretário  desta  Casa,  coautor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Deputado Dilzon Melo

Boa noite, senhoras, senhores, convidados, presidentes de entidades e de órgãos

sindicais, secretários adjuntos, secretários municipais, caros prefeitos, enfim, todos os

que acompanham de perto essa luta referente ao café. Nossa saudação especial ao

diretor  executivo da OIC, Robério Oliveira Silva, na pessoa do qual,  com certeza,

estamos homenageando toda a OIC pelos seus 50 anos,  pelo que representa no

cenário internacional como legítimo representante dos cafeicultores e do Brasil. Ele é

certamente merecedor desta homenagem, que lhe presta todo o povo mineiro.

Saúdo  o  caro  secretário  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  nosso  ex-

companheiro  Elmiro  Nascimento,  representando  aqui  o  governador  Antonio
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Anastasia, também mestre na área de produzir café, o qual conhece muito bem o

sentido desta homenagem; o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de

Belo Horizonte, nosso companheiro Marcelo de Souza, representando aqui o prefeito

Marcio  Lacerda;  o  presidente  da  Comissão de Política  Agropecuária  desta  Casa,

companheiro Antônio Carlos Arantes, também um grande batalhador nessas causas,

principalmente por ser do Sul de Minas e acompanhar de perto toda a luta em prol da

cafeicultura.

Robério, há aqui uma particularidade: estão subscrevendo esse requerimento em

sua  homenagem cinco  deputados,  dos  quais  quatro  não  trabalham com  café:  os

deputados Ulysses Gomes, Tiago Ulisses, Gustavo Corrêa e Juarez Távora. O único

sofredor da arte sou eu, que tive o prazer de, como eles, assinar o requerimento para

fazer esta homenagem a você, em nome dos 77 deputados que constituem esta Casa

Legislativa.

Quero saudar ainda o companheiro e presidente da Faemg, Roberto Simões, que

também  esteve  em  Londres  para  ver  de  perto  o  grande  trabalho  que  a  OIC

desempenha,  particularmente  o  Robério;  e  o  vice-presidente  da  Emater,  Antônio

Henrique Sapori, aqui representando o seu presidente.

Robério,  começo  dizendo  que  esta  homenagem  tem  um  sentido  todo  especial,

principalmente  pelo  fato,  como  disse  anteriormente,  de  os  subscritores  do

requerimento em sua homenagem não serem produtores de café. Mas, estando em

Londres, naquele movimento acontecido em março, eles puderam sentir de perto o

trabalho que você desempenha na OIC.

Nesta importante solenidade em comemoração do cinquentenário da OIC, gostaria

de  dizer  algumas  poucas  palavras  em  homenagem  a  um  personagem  muito

importante na história recente da entidade intergovernamental: seu diretor executivo,

Robério Oliveira Silva. O diretor executivo é o principal funcionário administrativo da

organização,  sendo  responsável  pela  implementação,  em  todo  o  mundo,  das

disposições dos acordos internacionais e das decisões do conselho.

Ao assumir o posto em novembro de 2011, este economista formado pela UFMG já

acumulava grande experiência no setor  da cafeicultura,  tendo atuado nos setores

público e privado. Ao longo de 25 anos, este mineiro de Pedra Azul ocupou posições
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de  destaque  nos  Ministérios  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  e  do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, bem como na Câmara de Comércio

Exterior, na Associação dos Países Produtores de Café e na Federação Brasileira de

Exportadores de Café. A sua nomeação para o posto máximo na OIC foi fruto de uma

bem-sucedida  campanha,  que  contou  com  a  orientação  e  o  suporte  do  governo

federal, por meio do Ministério das Relações Exteriores.

Com  habilidade,  o  Executivo  foi  conquistando  o  apoio  de  importantes  países

produtores, como a Colômbia e o Vietnã, além dos países africanos. Após conseguir a

adesão  de  produtores  de  peso,  o  brasileiro  angariou  o  apoio  dos  maiores

consumidores de café, como a França, a Alemanha, a Itália e os Estados Unidos,

sendo,  finalmente,  eleito  por  aclamação  dos  77  países  membros.  A  sua  posse

representou uma vitória para o Brasil,  maior produtor de café do Planeta, com 43

milhões  de  sacas  do  grão,  dando  ao  País  a  oportunidade  de  contribuir  para  o

fortalecimento da relação entre produtores e consumidores e para a reafirmação da

OIC como ponto de convergência dos debates do setor  cafeeiro, sendo motivo de

orgulho para Minas Gerais e especialmente para nossa querida Pedra Azul.

A projeção do País no cenário internacional, que tem íntima relação com o prestígio

e o empenho de Robério Silva, é evidenciada pela escolha de Belo Horizonte para

sediar as celebrações do aniversário da OIC, cujas reuniões normalmente ocorrem

em Londres. Gostaria de lembrar que o primeiro diretor executivo da organização,

que desempenhou a função entre 1963 e 1968, João Oliveira Santos, também era

brasileiro. Naquele momento, os principais objetivos da entidade eram trabalhar para

o equilíbrio entre a oferta e a demanda de café e ajudar a elevar o poder aquisitivo

dos países que, como o Brasil, produziam café por meio da manutenção dos preços

em níveis equitativos e do incremento do consumo do produto.

Hoje o mercado cafeeiro evoluiu, e, embora siga firme em sua luta para promover o

produto por meio da cooperação internacional, os desafios são outros. A OIC já não

busca  adotar  práticas  de  regulamentação  rígidas,  fixando  quotas  e  negociando

preços. Em consonância com a nova realidade econômica mundial, empenha-se em

tornar  mais  transparentes  as  transações,  buscando  novos  países  membros  e

estimulando  o  intercâmbio  de  conhecimento  e  tecnologia.  Além  de  priorizar  a
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circulação de informações sobre o mercado cafeeiro que auxiliem consumidores e

produtores a tomar decisões econômicas fundamentadas, a organização liderada por

Robério  Silva  tem  dado prioridade  à  solução  de  problemas  ambientais,  como as

consequências das mudanças climáticas ou a ferrugem do café; e sociais, como a

melhoria  das  condições  de  vida  dos  trabalhadores  envolvidos  na  agroindústria,

especialmente  em  países  em  desenvolvimento.  Tem  enfatizado  também  a

cooperação com outras organizações internacionais e a promoção da equidade entre

os países membros.

Parabenizo, em nome do Parlamento de Minas Gerais, estado que é o principal

produtor  de  café  do  Brasil,  Robério  Silva  por  sua atuação à  frente  da  OIC.  Sua

liderança é e continuará sendo fundamental para o fortalecimento desse importante

setor de nossa economia, reafirmando o lugar de nosso estado e de nosso país no

cenário mundial.

Robério,  quando  de  nossa  ida  a  Londres  -  todos  que  aqui  lhe  prestam  esta

homenagem em nome deste Parlamento Mineiro -, pudemos constatar de perto a sua

fundamental  importância  no  equilíbrio  daquela organização,  principalmente  para  o

Brasil.  Quando,  junto  com  o  secretário  Elmiro  Nascimento,  fomos  a  Londres

fundamentar as razões de trazer para Minas o simpósio internacional que se realiza

no  Expominas,  pudemos  verificar  de  perto  a  sua  atuação  líder  para  que  fosse

determinante toda essa decisão. Pudemos ver, na sua forma mineira de ser, muito

quieto  e  tranquilo,  como  sua  palavra  é  influente  naquela  organização.  Por  isso,

sentimo-nos no dever de homenageá-lo, reconhecendo por meio deste Parlamento o

trabalho que vem prestando a Minas Gerais e ao Brasil.

Esperamos, na verdade, que esse simpósio que acontece em Belo Horizonte, de

que participam os envolvidos na produção e na comercialização do café, possa trazer

ensinamentos marcantes. Entretanto, mais que isso, possa significar avanços para

que  os  produtores  tenham  reconhecido  seu  trabalho.  Com  tristeza,  vemos  a

Colômbia,  um  pequeno  país  produtor  de  café,  quase  artesanal,  investir

US$55.000.000,00 na divulgação do produto no exterior, enquanto o Brasil, sendo o

maior produtor mundial, não investe sequer a metade. Por quê? Porque a política não

pode ser feita apenas para consumo interno. Com uma produção de 50 milhões de
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sacas e com um consumo interno de 20 milhões, o que faremos com os demais 30

milhões de sacas? Aí reside a estabilidade e a garantia do produtor de café, que não

pode ficar à mercê da oferta e da procura, mas sim deve sentir a valorização e o

reconhecimento do seu trabalho.

No Brasil, vivemos hoje uma fase diferenciada, pois nunca se viu tanto aperto numa

única  atividade.  O  governo  federal  estabeleceu  preços  mínimos,  mas,

lamentavelmente, a lei da oferta e da procura abaixou o preço. Quando se dizia que o

preço era R$307,00, comprávamos café a R$280,00, R$270,00. Quem sabe esses

avanços que podem se dar em Belo Horizonte, com a participação de todos, daqueles

que reconhecem a importância do café não só como commodities, mas como gerador

de  emprego  e  renda,  possam  significar  o  reconhecimento  da  atividade.  É  o  que

esperamos  de  Belo  Horizonte,  que  de  maneira  pioneira  tem  dado  exemplos

significativos e marcantes para todo o Brasil. É o que esperamos de Belo Horizonte.

Parabenizamos  o  secretário  Elmiro  Nascimento  pela  atuação  na  pasta  da

Agricultura,  não  só  no  comando  dos  segmentos  vinculados,  mas  por  reconhecer,

inclusive  como  produtor  que  é,  as  dificuldades  que  nossa  cafeicultura  enfrenta.

Vamos dar as mãos, porque entendemos que apenas dessa forma conseguiremos

algo mais. Se a economia no país não está muito bem, e quem conhece sabe que

não está, não se pode penitenciar os produtores de café que sofrem ano a ano. Que

esta homenagem que fazemos a você, Robério, seja um incentivo a mais para todos

que podem, por meio da elaboração de boas leis, proteger aqueles que realmente

trabalham e que mantêm a mesa das cidades urbanas. Parabenizo-o pela atuação.

Estaremos sempre  juntos  em Londres,  no  Brasil,  em Minas  Gerais,  incentivando,

como bons mineiros, a tomada das melhores decisões para essa classe que tanto

sofre.  Aos  meus  companheiros  Juarez  Távora,  Gustavo  Corrêa,  Tiago  Ulisses  e

Ulysses Gomes, agradeço a colaboração, estando em Londres e fazendo o relatório

final, para conhecimento desta Casa, de tudo que lá aconteceu e mais ainda do que

acontece aqui, trabalhando juntos para a Assembleia dar conta do recado. Parabéns,

Robério, receba nossa simples, mas justa homenagem pelo muito que representa na

OIC para o Brasil e para nós, mineiros. Muito obrigado.
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Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o deputado Ulysses Gomes, representando o deputado

Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  a  entrega  ao  diretor

executivo da Organização Internacional do Café - OIC -, Robério Oliveira Silva, de

placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes

dizeres:  “Produzido  em  mais  de  60  países,  o  café  é  uma  das  bebidas  mais

consumidas  no  mundo,  devido  ao  seu  aroma  e  sabor  inigualáveis.  Por  sua

importância econômica, criou-se, em 1963, sob os auspícios da ONU, a Organização

Internacional do Café - OIC. A missão da entidade é fortalecer o setor e promover sua

expansão  sustentável  no  mercado,  mediante  cooperação  entre  governos

exportadores e importadores de café. Para isso, a OIC busca aprimorar a qualidade

do produto, incrementar seu consumo e coordenar políticas intergovernamentais que

promovam  o  equilíbrio  e  o  desenvolvimento  da  economia  cafeeira.  Em

reconhecimento ao trabalho dessa organização, a Assembleia Legislativa do Estado

de  Minas  Gerais  presta  justa  homenagem  pelo  transcurso  dos  50  anos  de  sua

fundação”.

O  presidente  -  Convido  os  deputados  coautores  do  requerimento  para,  juntos,

entregarmos a placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Lançamento de Selo

O locutor - O Sebrae-MG e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançam

agora o selo personalizado em homenagem à realização da Semana Internacional do

Café no Brasil, no ano de comemoração dos 50 anos da Organização Internacional

do Café. O selo postal personalizado lançado neste momento é composto por duas

partes. A primeira parte é o selo de porte comercial e contém a imagem da bandeira

do Estado de Minas Gerais sobre as montanhas mineiras. A segunda parte do selo

retrata a logomarca dos 50 anos da Organização Internacional do Café e menciona a

realização  da  Semana  Internacional  do  Café  em  Minas  Gerais.  Neste  momento,

convidamos para conduzir o ato de lançamento do selo a Sra. Alessandra da Silva

Araújo, gerente de vendas corporativas dos Correios, representando neste ato o Sr.

Pedro Amengol, diretor regional dos Correios em Minas Gerais.
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Para  realizar  a  primeira  obliteração  do  selo,  convidamos  o  deputado  Ulysses

Gomes,  representando  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia

Legislativa; para realizar a segunda obliteração do selo, convidamos o Sr. Robério

Oliveira Silva; para realizar a terceira obliteração do selo, convidamos o secretário

Elmiro  Nascimento;  para  realizar  a  quarta  obliteração  do  selo,  convidamos  o

deputado  Dilzon  Melo;  para  realizar  a  quinta  obliteração  do  selo,  convidamos  o

deputado Tiago Ulisses; e para realizar a sexta obliteração do selo, convidamos o

deputado Juarez Távora.

- Procede-se às obliterações do selo.

Palavras do Sr. Robério Oliveira Silva

Boa  noite,  Exmos.  Srs.  deputado  Dilzon  Melo,  1º-secretário  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  nos  deu  a  honra  de  nos  visitar  em

Londres,  juntamente  com  os  deputados  que  nominarei  em  seguida;  Elmiro

Nascimento,  secretário  de  Agricultura,  Pecuária e Abastecimento,  homem que fez

esta festa possível - ele se empenhou ao máximo para dar à OIC a acolhida que os

delegados  merecem em Belo  Horizonte.  Muito  obrigado,  Sr.  Marcelo  de  Souza e

Silva, secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte,

representando  o  prefeito  Márcio  Lacerda;  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

presidente  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; deputado Gustavo Corrêa, meu querido amigo

que  também  nos  acompanhou  em  Londres;  deputado  Tiago  Ulisses;  deputado

Ulysses Gomes, que nos acompanha sempre em Londres; deputado Juarez Távora;

Antônio  Henrique  Sapori,  vice-presidente  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural do Estado; e Roberto Simões, meu querido presidente da Federação

da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais; prefeitos; delegados da OIC; embaixador

Marcos Pinta Gama, representante permanente do Brasil  junto aos organismos de

produtos de base em Londres; e ministro Orlando Leite Ribeiro, chefe da Divisão de

Produtos de Base; senhores produtores, senhoras e senhores que vivem do café;

senhores jornalistas, senhoras e senhores.

A  Organização  Internacional  do  Café  nasceu  há  50  anos  para  atender  às

necessidades  de mundo mais  estável  e  mais  justo  em  termos  de  café.  Estamos
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completando  50  anos  com  o  empenho  redobrado  de  trabalhar  pelo  equilíbrio  do

mercado cafeeiro, pelo desenvolvimento do café em todos os países produtores e

pela remuneração justa para os produtores e também para os consumidores.

É com redobrado ânimo que recebemos esta homenagem em nome da OIC para

continuar  a  conduzir  o  trabalho  para  o  qual  fomos  levados  a  Londres,  de  nos

empenharmos  para  desenvolver  o  setor  cafeeiro  de  maneira  estável  e  justa.  Ao

receber  esta  homenagem,  faço-o  em  nome  de  todos  os  delegados  que  nos

acompanham nesta ocasião e que nos visitam. Gostaria de agradecer a presença de

todos os senhores delegados da OIC. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Gostaria, neste momento, quebrando um pouco nosso protocolo, de

convidar o deputado Antônio Carlos Arantes para fazer a leitura da carta aprovada

pela  Comissão de Política  Agropecuária e  Agroindustrial,  que posteriormente será

entregue ao diretor executivo da OIC.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  deputado  Ulysses  Gomes,  representando  o  nosso

presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro;  e  o  deputado  Dilzon  Melo,  coautor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem, a quem parabenizo pela iniciativa.

Cumprimento os deputados Tiago Ulisses, Gustavo Corrêa, Juarez Távora, Anselmo

Domingos, Adelmo Carneiro Leão. Cumprimento também o Sr. Marcelo de Souza e

Silva, aqui representando o nosso prefeito Marcio Lacerda; o Dr.  Roberto Simões,

presidente da Faemg; o Sr. Antônio Henrique Sapori, vice-presidente da Emater; e o

nosso querido homenageado, Dr. Robério Oliveira Silva, diretor da OIC. Cumprimento

também o deputado Fabiano Tolentino; e o Dr. Elmiro Nascimento, nosso secretário

de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  na  pessoa  de  quem  cumprimento  e

parabenizo toda a equipe pelo trabalho, pela organização e competência com que se

está realizando esse grande evento, o maior evento da OIC, que está acontecendo no

Brasil.

Quero fazer aqui a leitura de uma carta. Antes, porém, quero apresentar um rápido

resumo da experiência de quando estive em Londres, há quatro anos. O nosso grupo

de  brasileiros  estava  ali  presente,  e  o  Sr.  Gilson  Ximenes,  grande  líder  da

cafeicultura, provocou um grupo de africanos, um pessoal de Angola, se não me falha
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a memória.  Disse  que precisávamos ali  fazer  uma organização,  uma união  muito

grande para conseguirmos proposta que melhorasse o preço do café no mundo, que

estava em um momento muito difícil. Se não me engano, o Breno estava lá conosco.

Uma africana respondeu assim: “Política de café no mundo quem faz é o Brasil. Se o

Brasil fizer bem-feito, o mundo inteiro ganhará. O café melhora no mundo”. Então, a

nossa responsabilidade com o café não é só com o produtor  brasileiro,  é com o

mundo, é com os produtores, tantos e tantos produtores pobres que dependem do

café.

Vou ler  esta carta -  talvez algumas pessoas vão interpretar - num momento tão

importante de homenagear a organização mais importante do mundo do café, a OIC.

Temos a honra e o orgulho de ter como diretor executivo dessa organização o nosso

grande amigo, Dr.  Robério Oliveira Silva, competente, sério,  que está fazendo um

trabalho fantástico, para fazer uma OIC melhor e para proteger melhor o setor da

cafeicultura no mundo. Nós fizemos uma carta na Casa do povo mineiro, que fala de

reivindicações,  de  angústia  e  sofrimento  do  produtor.  Porém,  nós  -  eu,  como

presidente da Comissão de Política Agropecuária, e vários deputados parceiros - não

poderíamos deixar de manifestar a nossa preocupação com o empobrecimento da

cafeicultura principalmente nas montanhas de Minas Gerais. (- Lê:)

“A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais e parlamentares comprometidos com a cafeicultura mineira vêm, diante

do histórico momento em que Minas Gerais sedia o maior evento mundial do setor,

buscar políticas de ação efetiva para que a cafeicultura mineira se coloque em um

nível superior ao atual. A ausência de planejamento de médio e longo prazos para

políticas  cafeeiras  no  Brasil,  somada  à  morosidade  na  tomada  de  decisões  do

governo, fez com que a divulgação do preço mínimo e o programa de compra de

opções públicas não tivessem o efeito esperado pelo setor, somando a quantidade de

3 milhões de sacas, que são insuficientes para regularizar o mercado.

A agricultura tem o tempo certo de plantar e de colher. Nesse mesmo sentido, o

setor necessita que as linhas de financiamento e demais políticas públicas não sejam

anunciadas  intempestivamente.  O  anúncio  tardio  e  tímido  do  preço  mínimo  de

R$307,00,  abaixo  da  média  de  R$336,00  projetada pela  Companhia  Nacional  de
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Abastecimento -  Conab -,  fez com que o governo desacreditasse em sua própria

instituição,  ao  atribuir  arbitrariamente  um  preço  abaixo  da  média  dos  custos  de

produção.

A safra  de  48  milhões  de  sacas  que  são  colhidas,  somada  à  necessidade  do

produtor  rural  de  honrar  débitos  com  terceiros,  fez  com  que  as  vendas  do  grão

ocorressem antes do anúncio do governo federal de compra de opções públicas. A

comercialização ocorreu a cotações abaixo do preço mínimo governamental e ainda

mais defasado, quando comparado aos custos de produção. Mesmo se o preço reagir

hoje, a maioria dos pequenos produtores já vendeu o seu café e está endividada.

Ainda que haja a compra de 3 milhões de sacas ao preço de R$343,00 para março de

2014,  transferindo  os  estoques  das  mãos  dos  produtores  e  cooperativas  para  o

governo, vale a pena fazer um esforço maior para a estruturação e a efetiva aplicação

de uma política pública mais abrangente e forte, como a ampliação do volume de

sacas adquiridas nos contratos de opções.

Dado o exposto, ações baseadas num planejamento estratégico para o setor são

cada vez mais necessárias, desde que efetivas para o produtor rural. Dessa forma,

vimos  trazer  este  documento  dos  parlamentares  mineiros  junto  à  Organização

Internacional do Café - OIC - durante a Semana Internacional do Café, realizada em

Belo Horizonte, externando a preocupação do parlamento, já que o café é a base da

nossa economia, pois 600 municípios e 4 milhões de mineiros dependem direta ou

indiretamente da atividade cafeeira, que gera renda e emprego. Grande parte desses

municípios se encontra em áreas de montanhas, e o preço mínimo não paga o custo

de produção, acarretando o empobrecimento do setor e a penúria do produtor. Vejo

com  muita  preocupação  que  se  não  houver  uma política  de  longo  prazo  para  a

cafeicultura,  as  cidades  do Sul  de Minas correrão sério  risco  de  empobrecimento

irreversível.

O governo deveria conhecer a realidade do produtor que está pobre e endividado.

O governo se acanha em suas ações e não estabelece regras que o produtor clama,

a tempo e a hora. Precisamos fazer coro com a Federação da Agricultura e Pecuária

do Estado de Minas Gerais - Faemg -, que propôs o Pacto do Café, para que, diante

da  crise,  possamos  fazer  aumentar  oportunidades  para  o  enfrentamento  deste
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momento  delicado.  O  governo  federal  há  de  estabelecer  uma  política  agrícola

permanente  para  o  café  que  permita  ao  produtor  utilizar  com  segurança  um

instrumento  essencial  em  qualquer  negócio:  planejamento.  Há  que  haver  regras

definidas para o setor e cronogramas de instrumentos de políticas públicas, como

liberação de financiamento para formação de estoques, plantio e colheita de safra, a

serem rigorosamente cumpridos.

Concluo dizendo que o ministro da Agricultura Antônio Andrade está com muita boa-

vontade.  Se as ações dependessem dele,  a nossa cafeicultura  não estaria  nessa

situação. Mas, infelizmente, no Brasil, o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da

Fazenda e o Banco Central é  que definem as regras do jogo, e não conhecem a

nossa situação. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o deputado Ulysses Gomes, representando o deputado

Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, acompanhado dos deputados

coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem, farão a entrega ao

secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nascimento,

de placa em sua homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres:

“Maior produtor do Brasil, Minas Gerais é a origem de 17% de todo o café consumido

no mundo. O sucesso da cafeicultura mineira se deve muito ao trabalho de homens

como Elmiro Nascimento.  Natural  de Patos de Minas,  deputado estadual  por  três

mandatos  e  hoje  secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,

Elmiro  é  um  dos  responsáveis  pela  realização,  em  Belo  Horizonte,  da  Semana

Internacional do Café, principal acontecimento mundial do setor cafeeiro em 2013.

Reconhecendo  o  relevante  esforço  de  Elmiro  Alves  do  Nascimento  pelo

desenvolvimento  da  cafeicultura  mineira  e  nacional,  a  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais presta a ele justa homenagem”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Secretário Elmiro Nascimento

Exmos.  Srs.  Deputado  Dilzon  Melo,  1º-secretário  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  Minas  Gerais,  coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem; Robério Oliveira Silva, diretor executivo da OIC; Marcelo de Souza e
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Silva,  secretário  municipal  Adjunto  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Belo

Horizonte,  representando  o  prefeito  Marcio  Lacerda;  deputado  Antônio  Carlos

Arantes,  presidente  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; deputados Gustavo Corrêa, Tiago

Ulisses, Ulysses Gomes e Juarez Távora, graças aos quais temos o orgulho de ter

esta  assembleia  em  Belo  Horizonte,  que,  sem dúvida  alguma,  está  enobrecendo

muito, muito mesmo, a cafeicultura de Minas Gerais e, por que não dizer?, do Brasil;

Antônio  Henrique  Sapori,  vice-presidente  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural - Emater; Roberto Simões, presidente da Federação de Agricultura e

Pecuária  do  Estado de Minas  Gerais,  nosso grande parceiro,  na  pessoa do qual

cumprimento todos os diretores da Faemg presentes.

Cumprimento,  também,  os  familiares  do  Robério;  Marcos  Pinta  Gama,  nosso

embaixador, na pessoa do qual cumprimento todo o corpo diplomático que muito bem

representa seus países na OIC;  os deputados, minhas senhoras, meus senhores,

presidentes de cooperativas e meus prezados produtores.

Um motivo de muito orgulho para todos nós, mineiros, nos traz hoje a esta Casa:

Belo Horizonte, a capital do Estado que é o maior produtor brasileiro de café, torna-

se,  nesta  semana,  a  capital  mundial  do  café.  Aqui  se  encontram  reunidos  os

representantes  de  praticamente  todos  os  países  produtores  e  consumidores.

Irmanados por meio da OIC, esses países buscam pensar juntos os rumos dessa

atividade  de  importância  ímpar  na  economia  mundial,  pois  ela  é  a  2ª  maior

commodity transacionada no mundo, perdendo apenas para o petróleo. De todas as

bebidas preparadas, é a mais consumida. Antes dela, apenas a água. O café tem

espaço como uma das figuras centrais na cultura de diversos povos.

Para  o  Brasil,  em particular,  a  atividade  cafeeira  representou,  em  passado não

muito  distante,  a  mola  propulsora  do  crescimento,  na  medida em  que  as  divisas

geradas  com a  sua exportação possibilitaram financiar  o  próprio  desenvolvimento

industrial  do  País.  A riqueza  gerada permitiu  aos  cafeicultores  o  investimento  na

educação de seus filhos. Muitas gerações foram beneficiadas, e a sociedade evoluiu

no  conhecimento  e  no  bem-estar.  A cafeicultura  contribuiu,  ainda,  no  Brasil,  em

muitas outras dimensões, quais sejam a cultural, a educacional, a social e a política.
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Quem não se lembra do período “café com leite”?

Mas  foi  aqui,  nas  alterosas,  que  a  cafeicultura  encontrou  seu  ambiente  mais

propício. Há aproximadamente dois séculos, o café aqui aportou e fixou raízes. Hoje

está presente em mais de 500 municípios, em uma área de mais de 1 milhão de

hectares, e ocupa, direta e indiretamente, mais de 2 milhões de pessoas, com uma

safra superior à metade de toda a produção brasileira. Se fosse um país, ainda assim

nosso estado seria o maior produtor mundial. A história do café aqui se confunde com

a história de Minas. Mas não é apenas o tamanho da nossa cafeicultura que merece

destaque. Em Minas Gerais, o café é plantado desde 300 até 1.600m de altitude,

numa infindável gama de microclimas. Temos a maior diversidade do Planeta, em

termos  de  ambientes  onde  se  produz  café,  e  um  banco  genético  monumental,

resultando na oferta de sabores e aromas inigualáveis. Não bastasse isso, o emprego

de  tecnologia  na  exploração  e  nos  processos  produtivos,  o  profissionalismo  e  o

esmero dos cafeicultores mineiros fazem com que tenhamos também produtos da

mais alta qualidade. O maior é também o melhor.

Ao migrar de Londres para o Brasil, mais especificamente para Minas Gerais, para

celebrar seu cinquentenário, a OIC, tão bem conduzida pelo mineiro Dr. Robério de

Oliveira Silva, traduz essa importância e nos brinda com singular gesto.

Concomitantemente com esse evento de primeira grandeza, o governo de Minas,

juntamente com os parceiros - Faemg, governo federal, Sebrae e Café Editora -, está

realizando a Semana Internacional do Café. São diversos eventos técnicos de alto

nível,  rodada de  negócios,  campeonatos  de  baristas,  encontros  temáticos,  visitas

técnicas, exposições em  stands,  enfim, uma série de atividades que atraem desde

apreciadores  até  profissionais,  acadêmicos,  empresários,  produtores  rurais  e

lideranças  do  setor,  que  farão  deste  o  maior  evento  da  cafeicultura  brasileira  e,

possivelmente, do mundo em 2013.

Quero cumprimentar efusivamente a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela

iniciativa de realizar, a requerimento dos eminentes deputados Dilzon Melo, Gustavo

Corrêa,  Juarez  Távora,  Tiago  Ulisses  e  Ulysses  Gomes,  esta  cerimônia  de

homenagem  à  OIC.  Permitam-me a  honra  de  compartilhá-la.  Com  a  importância

política de ser a principal entidade mundial do café e a legitimidade que lhe é dada
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pelo seu caráter intergovernamental, ela merece de todos nós, pela sua história de

profícuas contribuições ao setor, esta respeitosa saudação.

Por outro lado, essa mesma legitimidade lhe confere uma imensa responsabilidade:

a  de  estar  atenta  e  atuante  na  busca  de  soluções  equilibradas  e  justas  e  no

estabelecimento de políticas eficazes e relações do tipo ganha-ganha para produtores

e  consumidores.  Aliás,  para  fazer  frente  aos  graves  problemas  enfrentados  pela

cafeicultura  nos  dias  atuais,  são  necessárias  providências  urgentes  de  todos  os

setores envolvidos,  cada um na sua competência.  Ao produtor  cabe praticar  uma

cafeicultura  competitiva,  com  qualidade  e  produtividade,  com  critérios  de

responsabilidade  social  e  ambiental,  uma  cafeicultura  sustentável;  aos  traders e

consumidores,  o  reconhecimento  e  a  valorização  dos  produtores  com  essas

características;  e  aos  governos,  a  adoção de  políticas  eficazes  e  tempestivas  de

apoio ao setor.

A propósito,  Dr.  Robério,  o  governo  de  Minas,  em  consonância  com  as  justas

demandas de representantes da cafeicultura mineira, encaminhou três proposições,

que, submetidas ao Conselho Deliberativo da Política do Café, foram enviadas para

apreciação do plenário da OIC em sua reunião anual em Belo Horizonte. Destaco,

neste momento, um resumo delas: que a OIC realize levantamentos e estudos para

uma estimativa oficial de safra mundial. As múltiplas e desencontradas estimativas

existentes são fatores de insegurança, com fragilização negocial para os segmentos

com menor  poder  de barganha, ou seja, os produtores.  O trabalho estatístico,  de

caráter oficial, feito pela mais importante e confiável instituição do setor no mundo,

terá maior credibilidade.

As  crescentes  exigências  dos  mercados  consumidores  por  padrões  de

sustentabilidade no setor de produção precisam ter um parâmetro mundial mínimo de

referência. Como é hoje, com os standards de certificação adotando como exigência

mínima as legislações nacionais de cada país, cria-se uma distorção que penaliza os

países cujas leis sociais e ambientais são mais exigentes, como o Brasil, onerando os

custos de produção e tirando-lhes capacidade competitiva em relação aos de países

de  legislação mais  permissiva.  Que  o  Comitê  de  Promoção  e  Marketing  da  OIC

desenvolva, no âmbito do projeto de incentivo ao aumento de consumo de café no
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mundo, uma ação de valorização das origens e dos arábicas.

Não poderia deixar de destacar o apoio que tem sido dado pelo governador Antonio

Anastasia ao  setor  cafeeiro em Minas,  no  que tem recebido  o  reiterado respaldo

desta Assembleia Legislativa. Esse apoio se materializa em diversos programas e

políticas, como o bem-sucedido Programa de Certificação de Propriedades Cafeeiras

-  Certifica Minas  Café  -,  já  reconhecido internacionalmente;  o Fundo Estadual  do

Café; e a eficiente atuação da Emater-MG na assistência técnica e extensão Rural,

da Epamig na pesquisa agropecuária e do IMA na defesa sanitária.  Destaca-se o

trabalho, em curso, de georreferenciamento do parque cafeeiro do Estado, que vai

possibilitar conhecermos com maior precisão o tamanho, a distribuição espacial e os

atributos dos cafés de Minas, entre tantos outros trabalhos.

Quero salientar minha surpresa ao receber, ao lado de personalidades como o Dr.

Robério Silva, homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Casa em que

tive o orgulho de conviver com os colegas deputados por mais de 20 anos, quase 30

anos, não somente como parlamentar, mas também como servidor. Só posso atribuir

tamanha gentileza,  mais do que a qualquer mérito pessoal,  ao incansável,  porém,

gratificante  trabalho  de  conduzir  a  Secretaria  de  Agricultura  de  Minas,  por

incumbência recebida do governador Anastasia, com o suporte de parcerias e de uma

equipe de trabalho aplicada e competente, com quem divido esta reverência.

Aproveito este momento para enaltecer  e parabenizar  os  alunos vencedores do

concurso  de  redação  “A força  histórica,  cultural  e  econômica  do  café  em  Minas

Gerais”, promovido pelas Secretarias de Estado de Agricultura e de Educação e pela

Emater. Peço aos ilustres alunos que se levantem e recebam os aplausos de todos,

em reconhecimento  à magnitude de seus textos,  que traduziram com perfeição a

força e a importância do café para nosso Estado: Mateus de Oliveira Ferreira Durães,

aluno do 5° ano do ensino fundamental da Escola Estadual Doutor João Porfírio, de

Salinas; Giovanna Maria Isidoro, aluna do 9° ano do ensino fundamental da Escola

Estadual João Lourenço, do Município de Areado: e Carla Mariana da Silva Pinheiro,

do 1° ano do ensino médio da Escola Estadual Professor José Hugo Guimarães, de

Carmo do Paranaíba. Parabéns a vocês.

Ao  finalizar,  quero  expressar  a  todos,  especialmente  aos  cafeicultores,  o
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compromisso  de  permanecer  ao  seu  lado  na  incessante  busca  de  fortalecer  a

atividade e, assim, assegurar melhores dias para todos nós. Tenham a certeza de que

essa é a nossa mais importante missão. Muito Obrigado.

Premiação de Concurso de Redação

O locutor - Como parte das comemorações da Semana Internacional do Café, o

governo de Minas, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento,  a Secretaria  de Estado de Educação e a Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado - Emater, promoveu um concurso de redação

sobre a importância histórica, econômica e cultural do café para Minas Gerais,  do

qual participaram alunos do ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino.

Neste momento, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

Elmiro  Nascimento,  acompanhado  pelos  Srs.  Antônio  Henrique  Sapori,  vice-

presidente da Emater,  e Almir  Filho, vice-presidente do Sindicafé, e da Sra. Maria

Cláudia Peixoto Almeida, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Educação,

farão a entrega de um tablet a cada um dos autores das três redações vencedoras:

Matheus  de Oliveira  Ferreira  Durães,  aluno do 5º  ano  do  ensino  fundamental  da

Escola Estadual Doutor João Porfírio, da cidade de Salinas; Giovanna Maria Isidoro,

aluna  do  9º  ano  do  ensino  fundamental  da  Escola  Estadual  João  Lourenço,  de

Areado;  e Carla Mariana da Silva  Pinheiro,  aluna do 1º  ano do ensino médio da

Escola Estadual Professor José Hugo Guimarães, de Carmo do Paranaíba.

- Procede-se à entrega dos tablets.

Palavras do Presidente

Cumprimento  o  deputado  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa,

coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem;  o  querido  amigo

Robério Silva, diretor executivo da OIC, na pessoa de quem estendo as saudações a

toda a equipe da organização e a sua querida família, que sempre o acompanha. Nos

olhos de seu irmão e pai, que tive a oportunidade de conhecer, está refletida a honra

e a alegria pelo belíssimo trabalho que você, ao longo de sua trajetória, constrói a

favor  do  desenvolvimento  do  País,  em  especial  do  café.  Cumprimento  ainda  os

Exmos.  Srs.  Elmiro  Nascimento,  secretário  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento,  representando,  nesta  solenidade,  o  governador  Antonio  Anastasia;
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Marcelo de Souza, secretário adjunto municipal de Desenvolvimento Econômico, que

representa o prefeito Marcio Lacerda; Antônio Carlos Arantes, companheiro e amigo,

presidente  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  desta  Casa;

deputados Gustavo Corrêa, Juarez Távora e Tiago Ulisses, coautores deste ato que

homenageia a OIC. Agradeço e registro a presença dos deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Fabiano  Tolentino,  Anselmo  José  Domingos  e  Bosco.  Cumprimento  o  Sr.

Antônio  Henrique  Sapori,  vice-presidente  da  Emater;  e  o  amigo  Roberto  Simões,

presidente da Faemg. De forma especial, cumprimento o embaixador Marcos Pinta

Gama e sua equipe. Registro o agradecimento da comitiva brasileira e sobretudo de

nós, deputados, que, em Londres, participamos de reuniões da OIC. V. Exa. cumpriu

sua tarefa e nos recebeu cordialmente. Cumprimento ainda o nosso amigo Orlando

Leite Ribeiro e comitiva. Meus cumprimentos se estendem a produtores e delegados

que visitam nosso país pela participação nesta sessão de homenagem à OIC; que

completa 50 anos.

Robério,  com  muita  honra  tenho  a  oportunidade  de  presidir  esta  sessão.  Uma

alegria pelo que o café representa para o Brasil e sobretudo para Minas Gerais. De

forma particular, digo da alegria de ter à frente dessa homenagem à OIC uma pessoa

da magnitude, do gabarito e da experiência do nosso amigo Robério. Tive a honra e a

satisfação de participar da assembleia da OIC conduzida pelo embaixador Marcos

Pinta Gama e com o então embaixador Valdemar, que o elegeu presidente da OIC.

Toda a articulação, todas as conversas levaram os países produtores e consumidores

a entenderem que esse tão importante momento porque a economia mundial, mas

sobretudo o café, passava, precisava ter à frente alguém com as condições e com a

história que você, Robério, se assim me permite dizer, tem. Quero parabenizar todos

os delegados e todos os representante da OIC por essa escolha, que hoje nos dá a

oportunidade  de,  em  terras  brasileiras,  sobretudo  em  terra  mineira,  poder

homenagear a OIC e, em seu nome, fazer essa belíssima homenagem.

Senhoras e senhores, o Brasil não somente produz e exporta a maior parte do café

consumido no planeta, como também é o segundo maior mercado mundial para o

produto.  O peso brasileiro  no  cenário  internacional  levou à escolha  da capital  do

Estado  de  Minas  Gerais,  maior  produtor  do  País,  para  sediar  os  eventos
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comemorativos dos 50 anos da Organização Internacional  do Café -  OIC -,  cujas

reuniões normalmente ocorrem na cidade de Londres.

As celebrações do cinquentenário acontecem durante a Semana Internacional do

Café, que reúne, em Belo Horizonte, delegados de 70 países membros da OIC, para

o debate de temas como tendências de mercado, melhoria da qualidade do grão e

instrumentos financeiros de sustentação do agronegócio. A Assembleia de Minas tem

muito orgulho em participar dessas solenidades, pois reconhece a enorme relevância

da OIC, que, há cinco décadas, atua como fórum para a formulação de políticas e

soluções para o setor cafeeiro global,  lutando sempre para o seu fortalecimento e

prosperidade.

O mercado cafeeiro é, por natureza, suscetível a flutuações, com tendência a um

desequilíbrio  persistente entre a produção e o consumo, levando à oscilação dos

preços  e  ao  acúmulo  de  estoques  onerosos.  Tal  situação  pode  levar  a  graves

problemas, comprometendo a política de gestão da expansão econômica tanto nos

países produtores quanto nos consumidores.

Nos  anos  de 1930 e  1940,  a Grande Depressão e  a  Segunda Guerra Mundial

haviam levado a uma retração na demanda por café, ocasionando uma queda nos

preços, que se refletiu na produção. Assim, com o fim do conflito e a recuperação na

demanda, os estoques do produto, já baixos, se mostraram insuficientes, situação

agravada nos anos 1950 pela guerra da Coreia e por fatores climáticos no Brasil. No

afã de aumentar a produção de modo a atender à demanda mundial, houve aumento

do plantio, levando ao excesso de oferta, o que derrubou novamente os preços no

início da década de 1960.

Para  fazer  frente  a  esses  problemas,  foi  fundada  em  1963  a  Organização

Internacional do Café, por meio de um convênio internacional celebrado sob a égide

da  Organização  das  Nações  Unidas.  A  ideia  era  criar  um  organismo

intergovernamental,  com representantes dos países produtores e consumidores de

café em nível mundial, que ajudasse na estabilização do mercado e na manutenção

dos preços. Procurando cumprir a sua missão, no decorrer de seus primeiros 25 anos

de existência, a OIC pautou a sua atuação na regulação do mercado, dando ênfase à

fixação de sistemas de quotas para comercialização do café e à negociação de faixas



959
____________________________________________________________________________

de preços. Essa política obteve, a longo prazo, resultados palpáveis, mostrando que a

cooperação entre os membros podia trazer grandes benefícios a todos.

É claro que houve na história da OIC momentos difíceis, a exemplo do início de

1970,  quando  a  conjuntura  internacional  desfavorável,  com  geadas  no  Brasil  e

turbulências políticas na África, levou a um impasse sobre alargamento das faixas de

preço.  Não  sem  muita  polêmica,  os  países  membros  prorrogaram  o  Convênio

Internacional do Café, mas suprimiram todas as disposições econômicas, esvaziando

em grande medida o papel da OIC, que foi obrigada a reduzir drasticamente o seu

quadro de pessoal.

A sobrevivência  da  OIC,  em meio  a  esse e  outros  percalços,  comprova  a  sua

grande relevância e o reconhecimento obtido em razão do importante papel por ela

desempenhado.  Cinco  décadas  depois  da  sua  fundação,  a  organização  continua

atuando  para  equilibrar  oferta  e  demanda  e  para  conseguir  preços  justos  para

produtores e consumidores, por meio de mecanismos menos rígidos.

O que mudou foi que, em nossos dias, a estabilização do mercado não é alcançada

por  meio  de  fixação  de  cotas  ou  estabelecimento  de  acordos  para  restringir  a

produção. Hoje a OIC trabalha para eliminar barreiras tarifárias e garantir livre acesso

a mercados para o café. A prioridade é a cooperação técnica e o compartilhamento de

informações entre os membros. Certamente, a transparência contribui para que os

agentes  econômicos  tomem  decisões  munidos  de  informações,  tornando  as

atividades mais rentáveis. Por isso, a produção de conhecimento e a divulgação de

dados confiáveis sobre o setor cafeeiro também são objetivos claros da organização.

Sustentabilidade e redução da pobreza estão no centro das ações da entidade, que

tem feito a sua parte para a consecução das metas de desenvolvimento do milênio

propostas pelas Nações Unidas. A OIC procura disseminar entre os países membros

a  consciência  das  vantagens  ambientais  do  café,  arbusto  perene  que  auxilia  na

estabilização  do  solo  e  no  sequestro  de  carbono,  permitindo  a  preservação  da

biodiversidade nas áreas de cultivo, mas busca também informá-los sobre as práticas

nocivas ao meio ambiente, como o processamento por via úmida, que gera poluição

hídrica.

A OIC  tem  procurado  ajudar  os  cafeicultores  a  encontrar  alternativas  para  os
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problemas decorrentes das mudanças climáticas, que tornam improdutivas regiões

tradicionalmente dedicadas ao grão. Ela tem também apoiado os países da América

Central no combate à ferrugem do café, cuja rápida propagação tem gerado graves

prejuízos.  Ciente  da  importância  social  da  agroindústria  cafeeira,  a  OIC  também

incentiva a adoção de práticas de cultivo, processamento, armazenamento, transporte

e  comercialização  que  promovam  a  manutenção  do  emprego  no  campo  e  a

estabilidade das comunidades envolvidas.

Outra  preocupação  importante  da  entidade  é  a  redução  das  desigualdades

regionais, com a melhoria dos padrões de vida nos países produtores, especialmente

os  pequenos.  Para  a  consecução  desse  objetivo,  mantém  projetos,  como  o  de

participação múltipla na África Oriental, que procura fortalecer a capacidade da região

nas áreas de certificação e verificação do café.

Embora esteja profundamente envolvida com os desafios enfrentados pelos países

membros no presente, a OIC tem apurada visão de futuro. Assim, norteia as suas

ações com vistas ao porvir, quando provavelmente haverá um grande aumento no

consumo da bebida,  especialmente em países emergentes,  que não têm tradição

desse consumo, mas também com a expansão dos mercados dos países produtores.

Pela  sua  trajetória  e  pelo  seu  importante  papel  no  mundo  contemporâneo,

congratulo-me, em nome de toda esta Casa, em especial do presidente, deputado

Dinis  Pinheiro,  com a OIC,  parlamento global  dos países produtores de café,  por

essas cinco décadas de existência. Parabenizo, na pessoa de seu diretor executivo,

Robério Oliveira Silva, todas as pessoas que, por meio de seu trabalho e de sua

dedicação, fazem e fizeram a história dessa notável instituição. Cumprimento também

o nosso  secretário  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  Elmiro  Nascimento,

peça-chave para a realização desse grande evento em nossa capital mineira, que

tanto tem feito pela prosperidade da cafeicultura mineira.

De forma muito especial,  parabenizo,  mais uma vez,  cada um e cada uma das

senhoras e dos senhores aqui presentes que nos deram oportunidade de, neste ato,

homenagear esse importante organismo internacional na nossa terra, sobretudo na

terra do nosso querido mineiro Robério Silva. Muito obrigado e boa noite.
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Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir mais uma apresentação do músico

Pereira da Viola. A canção é O meu fraco é a viola, de sua autoria, em parceria com

João Evangelista Rodrigues.

O Sr. Pereira da Viola - Boa noite. Está todo o mundo meio quietinho. Boa noite!

Assim  ficou  excelente,  maravilha.  No  ano  passado,  fiz  parte  de  um  projeto

maravilhoso  chamado  Europália,  que  aconteceu  na  Bélgica,  e  eu  encerrava  os

concertos lá com essa canção que tocarei.

Em toda cozinha se passa um cafezinho e, por isso, normalmente há uma violinha

ali por perto. Quando não é o café, é uma cachacinha, mas nesse caso aqui é o café.

Então, O meu fraco é a viola.

- 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 ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/8/2013

Às  8  horas,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Elismar  Prado

(substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da liderança do MSC), membro

da  supracitada  comissão.  Estão  presentes  também  a  deputada  Liza  Prado  e  o

deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado  Elismar  Prado,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a

reunião se destina a debater a 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. Raul José de Belém, prefeito de Araguari;
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Paulo  Piau  Nogueira,  prefeito  de  Uberaba;  Carlos  Antônio  de  Brito  Machado,

vereador,  representando  Sr.  Sebastião  Joaquim  Vieira,  presidente  da  Câmara

Municipal de Araguari; Gustavo Medeiros, assessor de Gestão Estratégica e Inovação

da Secretaria de Estado de Extraordinária Gestão Metropolitana, representando o Sr.

Alexandre  Silveira,  secretário  dessa pasta;  Paulo  Romes  Junqueira,  secretário  da

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Uberlândia, representando o

Sr. Gilmar Machado, prefeito municipal de Uberlândia e presidente da Associação dos

Municípios do Vale do Paraíba; Sebastião dos Santos Totó, presidente da Câmara de

Diretores Lojistas de Araguari; Mauro Cunha, presidente do Sindicato de Alimentação

da Fiemg de Araguari, e Ten.-Cel. PM Volney Halan Marques, do 53º Batalhão da PM

de Araguari, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, coautor do

requerimento que deu origem à audiência, tece suas considerações iniciais e passa a

palavra  aos  demais  coautores  do  requerimento.  Logo após,  passa a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  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.

Elismar Prado, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/8/2013

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Glaycon Franco e Ivair Nogueira (substituindo o deputado Cabo Júlio, por

indicação da liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Está presente

também a deputada Maria Tereza Lara. 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
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constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.  Flávia  Maria  de  Sá,

representante da Escola Infantil Educarte, prestando informações acerca da matrícula

de  alunos  com  deficiência  na  instituição;  da  Sra.  Rosângela  Reis,  presidente  da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, convidando os membros

desta comissão para participarem da reunião de monitoramento da política estadual

de assistência social, a ser realizada em 27/8/2013, às 14h30min, no auditório desta

Casa; do deputado Durval  Ângelo,  presidente da Comissão de Direitos Humanos,

convidando  os  membros  desta  comissão  para  participarem  da  reunião  de

monitoramento  da  política  estadual  de  direitos  humanos,  a  ser  realizada  no  dia

18/9/2013,  às  9h30min,  no  auditório  desta  Casa;  da  Sra.  Kátia  Ferraz  Ferreira,

presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,

convidando os membros desta comissão a participarem da explanação acerca do

software Bus Alert,  aplicativo para dispositivos  móveis que auxilia  o embarque de

passageiros com necessidades especiais no transporte público, a ser realizada no dia

28/8/2013, às 9 horas, na Casa dos Direitos Humanos; do Sr. Marcos José Mendes

de  Carvalho,  chefe  de  gabinete  do  secretário  de  Saúde,  publicado  no  Diário  do

Legislativo de  5/7/2013;  da  Sra.  Danúbia  Helena  Soares  Quadros,  delegada  de

polícia, publicado no Diário do Legislativo de 3/8/2013; do Sr. Luiz Otávio Caetano da

Fonseca, secretário de Obras e Serviços Urbanos de Contagem, publicado no Diário

do Legislativo de 8/8/2013.  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.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  5.143,  5.213,  5.214,  5.226,  5.227  e  5.301/2013.  Submetido  a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

4.101/2013.  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  (4)  em  que

solicita seja realizada nesta Casa a semana da pessoa com deficiência, por ocasião

do dia nacional e estadual de luta da pessoa com deficiência; seja realizada audiência

pública para debater a inclusão laboral da pessoa com deficiência, tendo em vista que
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2013  foi  declarado  o  Ano  Ibero-Americano  de  Inclusão  Laboral  da  Pessoa  com

Deficiência;  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  política  estadual  de

defesa  dos  direitos  da  pessoa  com  deficiência  a  partir  do  monitoramento  de

programas e ações do exercício 2013 do PPAG 2012-2015 relativos a essa política, e

sejam convidadas a participar da referida audiência as Comissões de Prevenção e

Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas, do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social e de Direitos Humanos; do deputado Fabiano Tolentino em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de Divinópolis para debater as propostas de

fechamento das Apaes e de modificações na meta nº 4 contidas no Projeto de Lei

Complementar  nº103/2012,  de  autoria  da  presidenta  da  República,  que aprova  o

Plano  Nacional  de  Educação;  e  do  deputado  Cabo  Júlio  em  que  solicita  seja

encaminhado  aos  senadores  e  deputados  federais  mineiros  pedido  de  apoio  ao

Projeto de Lei nº 250/2005, do Senado Federal, de autoria do senador Paulo Paim,

que  estabelece  requisitos  e  critérios  diferenciados  para  a  concessão  de

aposentadoria aos servidores públicos com deficiência. A seguir, a presidente passa a

palavra às Sras. Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Laides Batista dos Santos Silva, mãe de

aluno do Instituto São Rafael, e Fabiana Cruzelina da Silva. 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 setembro de 2013.

Ana Maria Resende, presidente - Glaycon Franco - Maria Tereza Lara.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2013

Às 10h50min, comparecem na Câmara Municipal de Muriaé os deputados Vanderlei

Miranda,  Doutor  Wilson  Batista  e  Braulio  Braz  (substituindo  este  ao  Deputado

Marques  Abreu,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Vanderlei Miranda,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual dá por
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aprovada e que é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência

informa que a reunião se destina a debater o enfrentamento ao crack e outras drogas

e a discutir e votar proposições da Comissão. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Raquel  Nunes  de  Paula,  presidente  do

Conselho  Municipal  de  Políticas  Antidrogas  de  Muriaé,  e  os  Srs.  Aloysio  Aquino,

prefeito  municipal  de  Muriaé;  Ten.  Cel.  PM  Cláudio  Nazário  da  Silva  Machado,

comandante do 47º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais da 4ª RPM;

pastor  Wellington Vieira,  presidente  da Federação das  Comunidades  Terapêuticas

Evangélicas do Brasil, e Rangel Martino de Oliveira Paiva, delegado da 4ª Delegacia

Regional de Polícia Civil de Muriaé, que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência tece suas considerações iniciais e concede a palavra ao deputado Braulio

Braz, autor do requerimento que deu origem ao debate. Em seguida, passa a palavra

ao deputado Doutor Wilson Batista. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários

da reunião.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Vanderlei Miranda, Doutor

Wilson Batista e Braulio Braz (4), em que solicitam seja encaminhado ao Governador

do Estado pedido de providências para que sejam transformados em leis todos os

decretos sobre prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes químicos;

seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a criação e

implementação de um programa de reestruturação e adaptação das comunidades

terapêuticas com vistas à integração dessas instituições à rede de atendimento aos

dependentes químicos; sejam encaminhados ao ministro Fernando Damata Pimentel

pedido de providências para solução dos problemas gerados pelo crescente uso de

drogas no Município de Muriaé e na região da Zona da Mata e as notas taquigráficas

da 11ª Reunião Extraordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de

Crack  e  Outras  Drogas,  realizada  no  dia  27/8/2013,  às  10  horas,  na  Câmara

Municipal de Muriaé; sejam encaminhadas ao juiz diretor do Foro da Comarca de

Muriaé e à diretora da Secretaria das Promotorias de Justiça do Ministério Publico
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Estadual na Comarca de Muriaé as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária

da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, realizada

no dia 27/8/2013, às 10 horas, na Câmara Municipal de Muriaé; Doutor Wilson Batista

e Braulio Braz (4), em que solicitam seja encaminhado ao secretário de Estado de

Saúde pedido  de providências  para  agilizar  a  implantação do Centro  de  Atenção

Psicossocial  Álcool  e  Drogas  III  -  Caps-Ad  III  -  no  Município  de  Muriaé;  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a

implantação  do  Serviço  Residencial  Terapêutico  -  SRT  -,  bem  como  Equipes  de

Consultório de Rua, no Município de Muriaé, tendo em vista a crescente necessidade

desses atendimentos na região; seja encaminhado ao secretário de Estado de Defesa

Social  pedido  de  providências  para  a  implantação  de  câmeras  "Olho  Vivo"  no

Município  de  Muriaé,  para  ampliar  o  monitoramento  e  ações  de  prevenção  à

criminalidade no Município;  seja encaminhado ao secretário  de Estado de Defesa

Social pedido de providências para expandir  as ações do Programa "Aliança pela

Vida"  no  Município  de  Muriaé,  especialmente  no  que  se  refere  à  ampliação  dos

convênios  para  disponibilização  dos  recursos  do  "Cartão  Aliança  pela  Vida"  no

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, 28 de agosto de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Marques Abreu - Glaycon Franco.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/8/2013

Às  14h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de  Andrada  e  Leonardo  Moreira,  membros  da

supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

deputado 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
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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. Na fase de discussão do parecer que conclui pela

aprovação, no 1º  turno, do Projeto de Lei  Complementar nº  23/2012 na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com as Emendas nºs 1 a

22,  o  relator,  deputado  Sargento  Rodrigues,  retira  o  parecer  lido  anteriormente  e

apresenta  outro  parecer.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 23/2012 na forma do Substitutivo nº 2, da

Comissão de Administração Pública, com as Emendas nºs 1 a 28. 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 Fred Costa em que solicita seja realizada audiência

pública para discutir sobre a Resolução nº 245, de 27 de julho de 2007, do Contran,

que dispõe sobre a instalação de equipamento obrigatório, denominado antifurto, nos

veículos novos saídos de fábrica, nacionais e estrangeiros, e Sargento Rodrigues em

que  solicita  seja  encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares

rodoviários  que participaram da operação que culminou na apreensão de 2.408,5

toneladas de maconha em carros de luxo na BR-364, em Frutal, no Triângulo mineiro.

É recebido requerimento do deputado Célio Moreira em que solicita seja realizada

audiência pública no Barreiro, nesta capital, para discutir sobre os frequentes furtos e

roubos  a  residências  e  comércio  da  região.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.

João Leite,  presidente  -  Leonardo  Moreira  -  Sargento  Rodrigues  -  Lafayette  de

Andrada - Cabo Júlio.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/8/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista, Deiró Marra e Gilberto Abramo, membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a
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reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Deiró  Marra,

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. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei nºs 3.670/2012 e 3.770, 4.110, 4.114, 4.123 e 4.135/2013 (Gilberto Abramo); e

4.188, 4.190, 4.194, 4.195 e 4.201/2013 (Deiró Marra). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs  3.670/2012 e  3.770,  4.110,  4.114,  4.123,  4.135,  4.188,  4.190,  4.194,  4.195 e

4.201/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro - Deiró Marra - Rômulo

Viegas.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/8/2013

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Inácio Franco e Romel Anízio, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de  requerimento  do  deputado Romel  Anízio,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão  e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  presidente  da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que informa sobre o relatório de sugestões

para a agenda da ALMG 2013-2015. O documento apresenta a contextualização das
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políticas públicas relacionadas aos temas, compilação das propostas apresentadas

nos  encontros  regionais,  bem como a análise  da  viabilidade de implementação e

incorporação dessas demandas nas atividades da Casa por meio das comissões. O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.338/2013, em turno único, do

qual designou como relator o deputado Romel Anízio. 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 4.262 e

4.265/2013, que receberam parecer por sua aprovação, votando “sim” os deputados

membros  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

5.349/2013.  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 Antônio Carlos Arantes em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o  descumprimento  dos

mandados  de  reintegração  de posse  de  propriedades  rurais  por  parte  da  Polícia

Militar  de  Minas  Gerais;  Antônio  Carlos  Arantes,  Carlos  Pimenta,  Paulo  Guedes,

Tadeu Martins  Leite  e Luiz Henrique (2)  em que solicitam seja encaminhado aos

Ministros da  Agricultura,  Pecuária  e Abastecimento,  das Relações Exteriores  e do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior manifestação de protesto em relação

à importação de frutas de outros países, em especial com relação à banana vinda do

Equador, e seja encaminhado ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

pedido de providências para a realização de estudo sobre eventuais riscos sanitários

ocorridos na importação de bananas do Equador; e da deputada Liza Prado em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a rescisão de contratos ocorrida

entre a empresa Brasil Food S.A. e produtores rurais produtores de peru no Município

de Monte Carmelo e região e a possível transferência da empresa para o Estado de

Goiás.  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, 11 de setembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Inácio Franco - Glaycon Franco.
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ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

29/8/2013

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas  e  Rogério  Correia,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes também as deputadas Maria Tereza Lara e Luzia Ferreira e os deputados

Antônio Carlos Arantes, Sargento Rodrigues e Fabiano Tolentino. 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

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a ouvir os representantes

do Movimento Carlos Chagas - Vereadores Unidos por Justiça Social, composto por

vereadores de 25 municípios,  sobre denúncias de suposta falta de motivação das

perícias realizadas pelo INSS que resultam no indeferimento de benefícios solicitados

por  segurados,  bem  como  de  maus  serviços  prestados  por  esse  instituto.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião para ouvir  a  Sra.  Júnia

Aparecida Guimarães, supervisora médica pericial, representando o Sr. Carlos José

do Carmo, superintendente regional do INSS em Minas Gerais; e os Srs. Estevão

Ferreira Couto, defensor público da União do Ofício de Direitos Humanos e Tutela

Coletiva  em  Belo  Horizonte;  Lucas  Diz  Simões,  defensor  público  da  Defensoria

Pública  de  Direitos  Humanos,  representando  Andréa  Abritta  Garzon,  defensora

pública-geral do Estado de Minas Gerais; e Leonardo Ananias Leão, presidente da

Câmara Municipal de Oliveira e presidente do Movimento Carlos Chagas, que são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente e os deputados Rômulo Viegas e

Sargento Rodrigues, autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas

considerações  inciais,  cada  um  por  sua  vez.  Logo  após,  a  presidência  passa  a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  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 Durval Ângelo (3) em que solicita seja realizada audiência pública para

discutir o assédio moral e as violações de direitos humanos praticados contra Fátima

Santos Ferreira e outros educadores no Município de Paracatu; seja encaminhado ao

superintendente  regional  do  INSS  e  ao  defensor  público  da  União  pedido  de

providências para que sejam implementadas melhorias do atendimento ao segurado

no Estado a partir da análise da denúncia acerca de perícias médicas recebida na

comissão; e sejam encaminhadas ao procurador-chefe do Ministério Público Estadual

de Previdência Social, ao procurador-chefe do Ministério Público Federal em Minas

Gerais  e  aos  titulares  das  entidades  convidadas  para  esta  reunião  as  notas

taquigráficas da referida reunião;  e Rômulo Viegas em que solicita  seja realizada

audiência pública para dar continuidade ao debate sobre a denúncia de suposta falta

de motivação das perícias realizadas pelo INSS no Estado. Cumprida a finalidade da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/9/2013

Às  8h30min,  comparecem na Câmara Municipal  de  Frutal  o  Deputado Zé Maia

(substituindo  a  Deputada  Luzia  Ferreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Liza Prado.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião se destina a  debater  a

criação  da  Região  Metropolitana  do  Triângulo  Mineiro  e  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Mauri José Alves, prefeito municipal de Frutal;

Sebastião Custódio Couto Júnior, presidente da Câmara Municipal de Frutal; Gustavo

Medeiros, Assessor de Gestão Estratégica, representando o Sr. Alexandre Silveira,

Secretário  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana;  Paulo  Piau  Nogueira,  Prefeito
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Municipal  de  Uberaba  e  Presidente  da  Amvale;  Maurício  Cassimiro,  assessor  de

Integração da Secretaria de Gestão Estratégica, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de

Uberlândia,  representando  o  Sr.  Gilmar  Alves  Machado,  prefeito  municipal  de

Uberlândia; e Antônio Sebastião de Oliveira, Assessor de Projetos Estratégicos da

Prefeitura de Uberaba, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

concede a palavra à deputada Liza Prado, autora do requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Zé Maia.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/9/2013

Às  11h25min,  comparecem no Auditório  da  Faculdade Unimontes os  deputados

Vanderlei  Miranda,  Arlen  Santiago  (substituindo  o  deputado  Marques  Abreu,  por

indicação  da  Liderança  do  BAM),  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Célio

Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Paulo  Guedes  (substituindo  o

deputado  Paulo  Lamac,  por  indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da

supracitada comissão.  Estão presentes,  também, os  deputados Rogério Correia e

Tadeu Martins Leite. Havendo número regimental, o presidente, deputado Vanderlei

Miranda, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá-a

por aprovada, sendo subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  alto  índice  de  criminalidade  em

decorrência  do  uso  de  crack e  outras  drogas  na  região  e  a  discutir  e  votar

proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Karen Castro dos Montes, juíza diretora do Foro da Comarca de

Januária  e  Adriana  Gonçalves  Ribeiro,  assistente  social  do  Programa  Liberdade
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Assistida da Prefeitura Municipal de Januária, representando Elisa Dias Marques de

Deus, secretária municipal de Desenvolvimento Social de Januária; e os Srs. Manoel

Jorge  de  Castro,  prefeito  municipal  de  Januária;  Ten.-Cel.  Geraldo  Welington

Gonçalves,  comandante  da  30º  Batalhão  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;

Raimundo Nonato Gonçalves, delegado regional  de Polícia Civil  de Minas Gerais;

Alberto Tenório Cavalcante Filho, delegado de Polícia de Tóxicos e Entorpecentes de

Januária;  Sidnei  Magalhães  Pereira,  presidente  da  OAB-MG -  123ª  Subseção  de

Januária; Onedes Bruno Lopes de Souza, secretário municipal de Saúde de Januária;

Kléber  Moreira  Martins,  secretário  municipal  de  Planejamento  e  Finanças  da

Prefeitura Municipal de Itacarambi, representando Ramon Campos Cardoso, prefeito

municipal de Itacarambi; vereador Leonardo Valério França Pinheiro, presidente da

Câmara  Municipal  de  Manga;  vereador  Valter  Ribeiro  de  Oliveira,  presidente  da

Câmara  Municipal  de  Itacarambi;  vereador  Émerson  Barbosa  Macedo,  Câmara

Municipal de Itacarambi, 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  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  dos  deputados

Vanderlei Miranda, Rogério Correia, Tadeu Martins Leite e Paulo Guedes (5) em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  defensor  público  geral  do  Estado  pedido  de

providências para que seja instaurada Defensoria Pública no Município de Januária,

tendo em vista a carência da população e a demora na prestação jurisdicional por

falta de assistência jurídica gratuita; seja encaminhado ao secretário de Estado de

Saúde  pedido  de  providências  para  que  seja  implantado  um  Centro  de  Atenção

Psicossocial  Álcool  e  Drogas  -  Caps-Ad  -  no  Município  de  Januária;  seja

encaminhado ao secretário de Defesa Social e ao comandante-geral da Polícia Militar

pedido de providências para que seja implantado um posto policial no Distrito de São

Joaquim em Januária; seja encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido de
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providências para que seja implantado um Centro de Internação de Adolescentes no

Município de Januária; seja encaminhado ao governador do Estado, ao secretário de

Defesa  Social  e  ao  chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja

aumentado o número de servidores efetivos da Polícia Civil nos cargos de escrivães,

peritos e investigadores no Município de Januária;  Rogério Correia, Tadeu Martins

Leite e Paulo Guedes em que solicitam seja encaminhado ao secretário de Defesa

Social  e  ao  chefe  de  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  sejam

disponibilizadas novas viaturas para o Município de Januária para serem utilizadas no

combate  à  criminalidade  e  que  sejam  designados  mais  médicos-legistas  para

atuarem no Posto de Perícia Integrada do referido município. 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, 4 de setembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Marques Abreu - Glaycon Franco.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/9/2013

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Perrella,

Almir  Paraca e João Leite (substituindo este à Deputada Ana Maria Resende, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Gustavo Perrella, declara aberta a reunião

e,  em virtude da aprovação de requerimento do deputado João Leite,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de cartão do Cel.

José Henrique Fernandes de Souza Ramos, Chefe da 13ª Circunscrição de Serviço

Militar, justificando sua ausência na audiência pública desta Comissão, ocorrida em

30/8/2013;  e de cartão do Gen.-Bda.  Luiz Carlos  Pereira Gomes,  comandante da

Escola de Sargentos das Armas, publicado no Diário do Legislativo de 24/8/2013. O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.091/2013, em turno único, do



975
____________________________________________________________________________

qual designou como relatora a deputada Ana Maria Resende. 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 5.300, 5.326, 5.331, 5.342 e 5.353/2013.

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, 10 de setembro de 2013.

Gustavo Perrella, presidente - Tadeu Martins - Tiago Ulisses.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2013

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Rômulo Viegas,

Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes, também, os deputados Sávio Souza Cruz, Bonifácio Mourão, Adalclever

Lopes,  Duarte  Bechir  e  Celinho  do  Sinttrocel.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Rômulo  Viegas,  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 debater as

contratações feitas pela MGS e por instituições privadas de saúde e consórcios em

geral,  que  estariam  incorrendo  em  irregularidades  e  comunica  o  recebimento  da

seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Carlos Alberto Pereira da Costa solicitando

o apoio desta comissão em relação a suposto prejuízo causado por seu advogado

constituído,  que  não  ingressou  com  ação  de  reparação  de  danos;  João  Batista

Moreira Pinto, coordenador de pesquisa do Instituto DH, solicitando a participação

desta comissão na pesquisa sobre o mapeamento da rede de promoção e defesa dos

direitos  humanos  em  Minas  Gerais  e  no  Espírito  Santo;  Evilásio  Amaro  Alves,

vereador da Câmara Municipal de Manga, solicitando a intercessão desta comissão

perante a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria Municipal de Educação

de Manga para apuração de suposta contratação de professores não habilitados para

atuar na rede municipal de ensino; Aécio Neves, senador da República, agradecendo
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o  encaminhamento  das  notas  taquigráficas  da  32ª  Reunião  Extraordinária  dessa

comissão;  Flávia  Martins  F.  Nunes,  chefe  de  gabinete  do  Ministério  da  Cultura,

prestando informações relativas  ao assunto  objeto  das  notas  taquigráficas da  17ª

Reunião Extraordinária desta Comissão; do Cel. BM Ivan Gamaliel Pinto, chefe de

Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar, informando a impossibilidade de seu

comparecimento  a  audiência  desta  comissão  em  28/8/13;  e  de  correspondência

publicada no Diário do Legislativo, em 29/8/2013: ofícios dos Srs. Wander da Costa

Ribeiro, presidente do Sindojus-MG; Luiz Audebert Delage Filho, corregedor-geral de

Justiça; Andréa Abritta Garzon Tonet, defensora pública-geral; Ramon Victor Cesar,

presidente da BHTrans; Luiz Antônio Sasdelli Prudente, corregedor-geral do Ministério

Público; Josué Costa Valadão, secretário de Governo de Belo Horizonte; e Alceu José

Torres Marques, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Adriana

Fernandes Sebastião,  ex-funcionária  da  MGS,  lotada na Secretaria  de  Estado de

Transporte e Obras Públicas; e os Srs. Breno Eduardo Elias dos Santos, gerente do

Processo de Gestão e Operação da UAI - Seplag, representando a Sra. Renata Maria

Paes de Vilhena, secretária de Estado de Planejamento e Gestão; Helter Verçosa

Morato, superintendente jurídico da MGS; José Silveira Júnior,  superintendente de

Recursos Humanos da MGS, representando a Sra. Luzia Soraia da Silva Ghader,

presidente da MGS; Jobert Fernando de Paula, diretor do Sindieletro-MG; Leonardo

Zegarra Mendes, coordenador estadual do Movimento Luta de Classes; Antônio de

Pádua Araújo, funcionário da MGS, lotado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável; e Ezedequias Ventura, ex-funcionário da MGS, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao

deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Registra-se a presença do deputado Durval Ângelo. 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 reunião extraordinária de logo mais, às 13
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horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2013

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos  Pimenta,  Arlen Santiago e Doutor  Wilson Batista,  membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, as deputadas Maria Tereza Lara, Liza Prado e o

deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  deputado  Carlos  Pimenta,  dispensa  a  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  Política

Estadual  de  Saúde,  a partir  do  monitoramento  dos programas e  ações do PPAG

2012-2015, exercício 2013, e comunica o recebimento de correspondência publicada

no  Diário  do  Legislativo,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.

Bonifácio de Andrada e Júlio Delgado, deputados federais (29/08/13). 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 Carlos Mosconi,  Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Wilson

Batista e da deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja encaminhado pedido

de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Governo,  solicitando  a  realização  de

esforços para regulamentação da Lei nº 13.647, de 13/7/2000, que torna obrigatória a

manutenção de departamento médico e ambulância em conjunto de estabelecimentos

comerciais,  a  fim  de  garantir  sua aplicabilidade  em todo o  Estado.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os seguintes convidados:

Maurício  Rodrigues  Botelho,  subsecretário  de  Políticas  e  Ações  de  Saúde,

representando Francisco Antônio Tavares Júnior,  secretário  adjunto da SES-MG e

gestor  das  Ações  de  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  e  Vigilância

Alimentar  e  Nutricional;  Júnia  Guimarães  Mourão  Cioffi,  presidente  da  Fundação

Hemominas  e  gestora  da  Ação  Centro  de  Tecidos  Biológicos  de  Minas  Gerais  -
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Cetebio; Marta de Souza Lima, chefe de gabinete da SES-MG, representando Hilda

Maria Silveira Mesquita Zschaber, gerente das Ações Gestão da Política Hospitalar -

Complexo  de  Saúde  Mental;  Complexo  de  Reabilitação  e  Cuidado  ao  Idoso;

Complexo de Urgência e Emergência; Complexo de Especialidades; Complexo de

Hospitais Gerais e Complexo MG Transplantes da Fhemig; Wagner Fulgêncio Elias,

superintendente  de  Atenção  Primária  à  Saúde  da  SES-MG;  Daniela  Souza  Lima

Campos, diretora de Promoção à Saúde e Agravos Não Transmissíveis e Gerente do

Projeto  Travessia  da  SES-MG;  Nara  Lúcia  Carvalho  da  Silva,  gerente  do  Projeto

TeleMinas Saúde da Secretaria de Estado de Saúde; Tiago Lucas da Cunha Silva,

gestor dos Projetos Implantação de Hospitais Regionais;  Manutenção de Hospitais

Regionais; Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Unic da

Secretaria de Estado de Saúde; Flávia Ferreira Persechini Valle, gerente do Projeto

Saúde na Copa da Secretaria de Estado de Saúde; Hellen Fernanda Souza, gerente

do  Projeto  Rede  de  Urgência  e  Emergência  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde;

Ângela Ferreira Vieira, assessora da Superintendência de Vigilância Sanitária - Visa -

da SES-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do

requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  ao  Sr.  Maurício  Rodrigues  Botelho  e  à  Sra.  Júnia

Guimarães Mourão Cioffi, para que façam suas exposições. A presidência suspende

os trabalhos em virtude de votação no Plenário. Reabertos os trabalhos, registra-se a

presença  dos  deputados  Carlos  Mosconi  e  Doutor  Wilson  Batista.  A presidência

retoma os trabalhos ordinários  da  reunião e sugere que a exposição dos demais

convidados seja  transferida para o  dia  11/9/2013,  às 9h30min,  em virtude de ser

necessária  a  presença  dos  deputados  em  Plenário  para  votação.  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, 11 de setembro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Duarte Bechir - Arlen Santiago.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2013

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Glaycon Franco e Marques Abreu, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, a deputada Liza Prado. Havendo número regimental, o presidente, deputado

Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  deputado  Marques  Abreu,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

proposições  da comissão e  comunica  o  recebimento  de  ofícios  do  presidente  da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, encaminhando o relatório de sugestões para

a agenda da ALMG 2013-2015;  deputado João Leite,  presidente da Comissão de

Segurança  Pública,  convidando  os  membros  da  Comissão  para  participarem  da

reunião de monitoramento da política estadual de segurança pública, a ser realizada

no dia 11 de setembro, às 9h30min, no auditório desta Casa e de correspondência

publicada no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas  ao  Requerimento  nº  4.971/2013  (23/8/2013);  do  Sr.  Cloves  Eduardo

Benevides, subsecretário de Políticas sobre Drogas, prestando informações relativas

ao Requerimento n°  5.070/2013;  da Sra.  Maria Coeli  Simões Pires,  secretária  de

Casa  Civil  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.418  e

4.420/2013  (24/8/2013).  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 Celinho do Sinttrocel em que solicita

seja realizada a Marcha de Combate ao Crack no Município de Coronel Fabriciano. É

recebido  requerimento  do  deputado  Célio  Moreira  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da comissão no Município de Couto de Magalhães para debater o

enfrentamento ao uso de crack e outras drogas na 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, 4 de setembro de 2013.
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Vanderlei Miranda, presidente - Glaycon Franco.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2013

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Elismar  Prado  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do deputado 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 na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: do presidente da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  relatório de sugestões para a agenda da

ALMG  2013-2015,  que  apresenta  a  contextualização  das  políticas  públicas

relacionadas aos temas, a compilação das propostas apresentadas nos encontros

regionais,  bem  como  a  análise  da  viabilidade  de  implementação  e  incorporação

dessas demandas nas atividades da Casa por meio das comissões; do Sr. Carluty

Ferreira, presidente do Movimento de Teatro de Grupo de Minas Gerais - MTG -,

convidando  para  o  III  Encontro  Estadual  Minas  de  Grupos,  que  acontecerá  em

Uberlândia nos dias 4, 5 e 6 de outubro, e solicitando apoio para o transporte de

representantes  de  grupos  do  interior;  e  do  Sr.  Cristiano  dos  Santos,  de  Belo

Horizonte, publicada no Diário do Legislativo de 24/8/2013. 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  nominal,  são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei  nºs 4.083 e

4.266/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Votaram "sim" a deputada

Luzia Ferreira e os deputados Elismar Prado e Luiz Henrique. 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 Cabo Júlio,

em que solicita seja realizada audiência pública para apurar se bens do patrimônio

histórico material  e imaterial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais, que estavam cedidos ao parque Walter World, do Município de Poços
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de Caldas,  já  foram devolvidos ao  patrimônio  cultural  da  Polícia  Militar  de  Minas

Gerais.  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, 11de setembro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Tiago Ulisses - Luiz Henrique.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/9/2013

Às  14h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Romel Anízio, por indicação da Liderança do BAM) e os

Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Lafayette de Andrada e Ulysses Gomes, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência,  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Carlos  Leonardo  de  Araújo  Delgado,  gerente  da

gtes/defin/af  do  BNDS  (2)  (29/8/2013)  e  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,

governador  do  Estado  (2)  (30/8/2013).  O  presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.295/2013 (deputado Lafayette

de Andrada); 4.296/2013 (deputado João Vítor Xavier); 4.297/2013 (deputado Jayro

Lessa) e 4.303/2013 (deputado Romel Anízio), no 1º turno. 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.  São  retirados  de  pauta  por

determinação do Presidente da Comissão os Projetos de Lei nºs 276 e 1.257/2011 e

2.964 e 3.621/2012, por não cumprirem pressupostos regimentais, e 3.342/2012, por

haver sido apreciado em reunião anterior. O Projeto de Lei nº 3.721/2013 é retirado

de pauta atendendo-se a requerimento do deputado Lafayette de Andrada, aprovado
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pela comissão. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela

ratificação  do  Convênio  de  ICMS  nº  48/2013,  encaminhado  pela  Mensagem  nº

490/2013 por  meio  de  projeto  de  resolução apresentado (relator:  deputado  Jayro

Lessa,  em virtude de redistribuição),  e  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.295/2013 com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Lafayette de

Andrada);  4.296/2013  (relator:  deputado  Ulysses  Gomes,  em  virtude  de

redistribuição);  4.297/2013 (relator:  deputado Jayro  Lessa)  e  4.303/2013  (relatora:

deputada Liza Prado, em virtude de redistribuição). Os Projetos de Lei nºs 370/2011 e

2.887/2012 são convertidos em diligência, respectivamente, à Seplag e à Sedese. Os

pareceres sobre os Projetos de Lei Complementar nºs 23/2012 e 41/2013 e o Projeto

de Lei nº 3.754/2013, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação

de prazo regimental pelos respectivos relatores, deputados Lafayette de Andrada e

Zé Maia. A Presidência registra a presença da Sra. Míriam de Oliveira Galuppo, do

Sindepominas, e dos Srs. Denilson Martins, Marcelo Armstrong da Silva e Experidião

Izidoro Afonso Porto, respectivamente presidente e diretores regionais  do Sindpol;

Emerson Mota Rocha, diretor do Sinopol; Antônio Marcos Pareira; Walney José de

Almeida,  presidente  da  Acemg;  Wilton  Ribeiro  de  Sales,  presidente  do  Sindpecri;

Marco Antônio Chedio, presidente do Sindepo; Marco Antônio de Paula Assis e André

Pelli, do Sindepominas; Wellington Kalil, presidente da Associação dos Escrivães de

Minas  Gerais;  Weudson  Garcia  Pereira,  delegado  especial  de  polícia;  Fernando

Soares e Raul Pinto Assis, vice-presidentes do Sinddep-MG. Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca a reunião de

hoje  às  20  horas,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Rogério Correia - Cabo

Júlio.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2013
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os  deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Doutor  Wilson  Batista  (substituindo  este  ao

deputado Neilando Pimenta, por indicação da Liderança do BTR) e Duarte Bechir

(substituindo o deputado Bosco, por indicação da Liderança do BTR), membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz.

Havendo número regimental, a presidente, deputada Rosângela Reis, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Celinho  do

Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

da seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo na data mencionada

entre  parênteses:  ofício  do  Sr.  Manoel  Messias  Nascimento  Melo,  secretário  de

Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (29/8/2013). A presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator o

deputado Bosco: Projetos de Lei nºs 4.307, 4.308, 4.310, 4.326 e 4.332/2013, todos

em turno único. 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  3.263  e  3.594/2012,  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação. Votaram “sim” a deputada Rosângela Reis e os deputados Celinho do

Sinttrocel, Duarte Bechir e Doutor Wilson Batista. O deputado Doutor Wilson Batista

se retira da reunião. Ato contínuo são aprovados, em turno único, cada um por sua

vez, os Projetos de Lei nºs 3.624/2012 e 3.944, 4.009, 4.144, 4.267, 4.269, 4.275,

4.277  (este  com  a  Emenda  nº  1)  e  4.278/2013,  que receberam  parecer  por  sua

aprovação. Votaram “sim” a Deputada Rosângela Reis e os Deputados Celinho do

Sinttrocel  e  Duarte  Bechir.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

5.340/2013.  Nesse momento,  faz-se presente na reunião o Deputado Bosco e se

retira da reunião o Deputado Duarte Bechir. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.670/2012 e 3.770, 4.110, 4.114, 4.135, 4.188, 4.190, 4.194, 4.195 e 4.201/2013.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a



984
____________________________________________________________________________

votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do  deputado Fred Costa (3),  em que solicita  sejam

realizadas  audiências  públicas  para  debater  as  condições  de  atendimento  e

manutenção das instituições de longa permanência no Estado, para debater a política

estadual de proteção ao idoso a partir do monitoramento dos programas e ações do

exercício 2013 do PPAG 2012-2015, relativos a essa política, e para debater o Plano

Nacional de Educação, especialmente as implicações para as Associações de Pais e

Amigos  dos  Excepcionais  da  aprovação  da  Meta  4;  do  deputado  Celinho  do

Sinttrocel, em que solicita seja realizada audiência pública para discutir o quadro da

regulamentação dos  serviços  de  mototáxi  e  motofrete  no  Estado;  e  da  deputada

Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o

processo  de  certificação  de  entidades  de  assistência  social.  São  recebidos  pela

presidência, para serem apreciados em reunião posterior, requerimentos do deputado

Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada audiência pública para debater a

questão da regulação fundiária em Minas Gerais; do deputado Bosco, em que solicita

seja encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Estado da Fazenda e à

Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para que sejam revistos

os critérios de contingenciamento dos recursos destinados ao Programa Travessia

Renda; do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de Planejamento e Gestão pedido de informação sobre a execução financeira do

fundo de Erradicação da Miséria relativa ao exercício 2013; da deputada Rosângela

Reis (2), em que solicita seja realizada audiência pública para debater a situação dos

empregados  da  Minas  Gerais  Administração  e  Serviços  -  MGS;  e  seja  realizada

audiência pública, com a Comissão de Saúde, para debater a situação dos pequenos

hospitais  no  Estado.  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, 10 de setembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Bosco.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
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EM 4/9/2013

Às 16h6min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Duarte Bechir e Glaycon Franco (substituindo o deputado Bosco, por

indicação da liderança do BTR), 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  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 discutir e votar proposições da comissão. A

seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.  Dinis

Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, contendo

relatório de sugestões para a agenda da ALMG 2013-2015; e-mail do Sr. Nivaldo da

Costa  Ferreira,  enviado  através  do  Fale  com  a  Assembleia,  no  qual  reclama da

situação  do  professor  designado  nas  escolas  e  sugere  modificações  para

desburocratizar o trabalho das secretarias escolares; e ofício do Sr. Marques Abreu,

presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, convidando os membros da

comissão para participarem da reunião de monitoramento da Política Estadual  de

Esporte e Lazer, a ser realizada em 17/9/2013, às 14h30min, no auditório desta Casa.

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 5.330, 5.339 e

5.351/2013.  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 Duarte Bechir e Glaycon

Franco  e  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  problemas  no

repasse de recursos do Programa de Educação Profissional à Escola Santa Clara,

em Vespasiano, e ao Centro de Formação Profissional de Nível Médio, em Passos;

da deputada Maria Tereza Lara (2) em que solicita seja encaminhado à secretária de

Estado de Educação pedido de providências para que o convênio com a Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais referente a estágios nas escolas estaduais
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com supervisão da universidade inclua a participação de alunos de outros cursos,

além  da  área  da  educação;  e  seja  encaminhado  à  secretária  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e ao secretário de Estado de Governo pedido de providências

para  que  se  promova  a  isonomia  de  subsídios  nas  tabelas  dos  servidores

administrativos das superintendências regionais de ensino do Estado, nas categorias

de analista educacional, assistente técnico educacional e assistente de educação; do

deputado Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião com convidados para

debater  a  situação  da  Universidade  Vale  do  Rio  Verde  -  Unincor,  mantida  pela

Fundação Comunitária Tricordiana de Educação; e dos deputados Duarte Bechir e

Glaycon Franco e da deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja realizada

reunião  com  convidados  para  debater  a  situação  dos  educadores  estaduais  em

campanha  salarial.  São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,

requerimentos dos deputados Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião

com convidados para ouvir esclarecimentos do Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli,

advogado-geral  do  Estado,  sobre  os  processos  administrativos  que  ensejaram  a

demissão do servidor  estadual  Elbert  Cambraia do Nascimento e a cassação das

aposentadorias  das  servidoras  estaduais  Elenice  Cambraia  do  Nascimento  e

Elizabeth Cambraia do Nascimento, todos vinculados à área da educação; Ulysses

Gomes em que solicita seja realizada audiência pública conjunta da Comissões de

Educação,  Ciência  e Tecnologia  e  de Assuntos Municipais  e Regionalização para

debater a Resolução da Secretaria de Estado de Educação - SEE - nº 2.367, de 7 de

agosto de 2013, que autoriza a realização de aditamento aos convênios referentes ao

transporte escolar do exercício de 2013 pactuados com os municípios, para permitir a

ampliação da carga horária diária nas unidades de ensino participantes do programa

Reinventando o Ensino Médio, criado pela Resolução SEE nº 2.251, de 2 de janeiro

de  2013;  e  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater as implicações para as administrações municipais do

aumento da carga horária de turmas do ensino médio da rede estadual  devido à

implementação do programa Reinventando o Ensino Médio. 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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Glaycon Franco.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 6/9/2013

Às 10 horas, comparece no Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão

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 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, bem como discutir e votar proposições da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários para ouvir a Sra. Adriana

Rocha,  coordenadora  de  apoio  e  fomento  à  produção  sustentável  em  povos  e

comunidades  tradicionais  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura  Pecuária  e

Abastecimento,  e  os  Srs.  Nilmário  Miranda,  deputado federal,  1º-Ten.  PM Márcio

Antônio  Teixeira,  Comandante  do  2º  Pelotão  de  Meio  Ambiente  da  16ª  Cia  PM

Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito,  representando  o  Cel.  PM  Armando

Leonardo Linhares de Araújo  Ferreira da  Silva,  comandante  da Diretoria  de  Meio

Ambiente  e  Trânsito  da  PMMG,  Tildem  Santiago,  diretor  de  meio  ambiente  da

Copasa,  e  João  Bosco  Senra,  analista  de  meio  ambiente  da  Copasa,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na qualidade de autor 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 extraordinária, a ser realizada conforme edital a ser

publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Almir Paraca, presidente.

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/9/2013

Às 15h5min, comparece na Sala das Comissões o deputado Durval Ângelo membro

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior, a qual dá por aprovada, e a subscreve. A presidência informa que a reunião

se destina a discutir a violação de direitos humanos e ameaças aos pescadores que

denunciaram  o  despejo  de  esgoto  no  Rio  São  Francisco,  no  Município  de  Três

Marias, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: dos Srs. Estêvão

Ferreira  Couto,  Defensor  Público  Federal,  em  que  informa  que  em  virtude  de

compromisso agendado anteriormente não poderá comparecer à reunião e solicita o

encaminhamento das notas taquigráficas para análise de possibilidades de atuação,

tendo em vista que o Rio São Francisco é um rio federal e suas margens constituem

bem da União; Fábio Caldeira, ouvidor-geral do Estado, informando que, em virtude

de  compromisso  agendado  anteriormente,  não  pôde  comparecer  à  reunião  da

comissão realizada no dia 2/9/1013; Carlos Nogueira da Costa Junior, secretário de

Geologia,  Mineração  e  Transformação  Mineral  do  Ministério  de  Minas  e  Energia,

agradecendo  o  encaminhamento  das  notas  taquigráficas  da  17ª  reunião

extraordinária da Comissão; Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, agradecendo o

encaminhamento de documentos da Comissão de Direitos Humanos, referentes aos

impactos sociais e humanos ocasionados pela atividade mineradora no Estado; e de

correspondência publicada no Diário do Legislativo no dia 5/9/2013: da Sra. Maria

Emília da Silva, coordenadora do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos

Humanos  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

4.306/2013,  e  do  Sr.  Renan  Calheiros,  presidente  do  Congresso  Nacional,

encaminhando o  relatório  final  da  Comissão Parlamentar  Mista  de  Inquérito  para

investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de

omissão,  por  parte  do  poder  público,  com  relação  à  aplicação  de  instrumentos
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instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência. Registra-se a

presença  do  deputado  Rogério  Correia.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Major  PM  Charles  Generoso  Baracho,

comandante da 14ª Companhia de Polícia Militar Independente de Meio Ambiente e

Trânsito, com sede em Curvelo, representando o Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana,

comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, e Adenilson Rodrigues Rubim,

secretário  municipal  de  Meio  Ambiente;  a  Sra.  Leidiane  Rodrigues  Cordeiro,

presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Três Marias, representando o

Sr.  Vicente  de  Paulo  Resende,  prefeito  municipal  de  Três  Marias;  o  Sr.  William

Santos, advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG; a Sra.

Mariana Septimo, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG; os Srs.

Roberto Amod, advogado, presidente do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais, e

Rodrigo Xavier da Silva, ouvidor da Polícia Civil de MG; e o deputado federal Nilmário

Miranda, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, 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.  A  presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  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, 10 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Adelmo Carneiro Leão - Pompílio Canavez - Rogério

Correia.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/9/2013

Às  9h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira, membros

da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.

Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara  aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Cabo  Júlio,
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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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Cel. BM

Silvio Antônio de Oliveira Melo, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,

encaminhando minuta de substitutivo ao Projeto de Lei nº 865/2011, que dispõe sobre

diretrizes  para  elaboração  da  política  estadual  de  segurança  pública  e  dá  outras

providências. 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, cada um por sua vez, são aprovados, em turno único,

os  Projetos  de  Lei  nºs  4.315  e  4.361/2013,  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação, votando “sim” os membros da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.457, 5.474, 5.503 a 5.506, 5.509,

5.511,  5.512,  5.514 e 5.515/2013. Mediante requerimento do deputado Cabo Júlio

aprovado  pela  comissão,  é  adiada  a  votação  dos  Requerimentos  nºs  5.456  e

5.467/2013.  Com a aprovação dos Requerimentos nºs  7.391,  7326 e  5.503/2013,

ficam  prejudicados,  respectivamente,  os  Requerimentos  nºs  5.437,  5.443  e

5.513/2013.  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 Adelmo Carneiro Leão

em que solicita seja realizada reunião com convidados para debater os riscos do uso

de linhas cortantes em pipas e o Projeto de Lei nº 4.218/2013, que proíbe as linhas do

tipo  chilenas  nas  condições  que  estabelece  e  dá  outras  providências;  Sargento

Rodrigues (4) em que solicita seja encaminhado a promotora de justiça e ao juiz de

direito da Comarca de Rio Vermelho pedido de providências para que determinem a

internação provisória do adolescente D.P.L., autor do crime de tentativa de homicídio,

tipificado no art. 121, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, contra o Sd. PM

Higor Daniel Claudino Câmara dos Santos; seja formulado voto de congratulações

com  a  PMMG  por  sua  atuação  nas  manifestações  ocorridas  em  7/9/2013;  seja

encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a

manutenção da prisão preventiva, ordenada pelo órgão jurisdicional competente, dos
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manifestantes que praticaram atos criminosos e de vandalismo nas comemorações

da Independência do Brasil, em 7/9/2013; seja formulada manifestação de aplauso

aos policiais civis lotados na 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Esmeraldas

pela  participação  em  operação  que  culminou  na  apreensão  do  menor  D.L.F.,

integrante de quadrilha que atua na Região Metropolitana e suspeito de ser autor do

homicídio do bombeiro militar reformado Haroldo Cândido dos Santos; Duarte Bechir,

Leonardo Moreira e Lafayette de Andrada em que solicitam seja encaminhado ao

Presidente da Assembleia Legislativa pedido de providências para que se reúna com

os presidentes das comissões permanentes e com o Colégio de Líderes para debater

a aplicação do art. 173, II e III, combinado com o art. 102 e art. 284, I, do Regimento

Interno; João Leite, Leonardo Moreira, Lafayette de Andrada, Sargento Rodrigues e

Cabo  Júlio  em  que  solicitam  sejam  entregues  em  reunião  desta  comissão

manifestações  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  participaram  de  operação  que

culminou na prisão de quadrilha especializada em furtos a residências na região dos

Bairros Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila da Serra, em Nova Lima. 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, 11 de setembro setembro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues - Duarte Bechir.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/9/2013

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e

Rogério  Correia,  membros da supracitada comissão.  Estão  presentes,  também, o

deputado Adelmo Carneiro Leão e, representando a Comissão de Saúde, o deputado

Pompílio  Canavez.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Durval

Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a debater a implantação do programa Mais Médicos



992
____________________________________________________________________________

do  governo  federal  no  Estado  de  Minas  Gerais,  garantindo-se,  assim,  o  direito

humano fundamental  e universal de acesso à saúde.  A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Alzira de Oliveira Jorge, apoio

institucional  do  Ministério  da  Saúde  em  Minas  Gerais,  representando  Helvécio

Miranda Magalhães Júnior, secretário Nacional de Atenção à Saúde - Ministério da

Saúde;  Juliana Colen,  consultora de saúde da Associação Mineira de Municípios,

representando Antônio Carlos Doorgal de Andrada, presidente da Associação Mineira

de Municípios - AMM - e prefeito municipal de Barbacena; Roseli da Costa Oliveira,

secretária municipal de Saúde de Sabará; Amanda Nascimento, referência estadual

do Provab/Mais Médicos; e os Srs. César Lima, assessor do Ministério da Saúde em

Minas Gerais; Wagner Fulgêncio Elias, superintendente de Atenção Primária à Saúde,

representando Antônio Jorge de Souza Marques, secretário de Estado de Saúde; e os

Srs. Ederson Alves da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo

Horizonte;  Paulo  Roberto  Venâncio  de  Carvalho,  diretor,  representando  Renato

Barros, diretor do Sind-Saúde; Roges Carvalho, diretor do Sindicato dos Psicólogos

de Minas Gerais; Bruno Abreu Gomes, médico de família e comunidade da Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte e preceptor no Hospital Odilon Behrens; Rodrigo Cháves

Penha, tutor  dos médicos do Programa Mais Médicos; Francisco de Assis Simões

Thomaz,  médico  e  ex-prefeito  de  Coronel  Fabriciano;  Betinho  Duarte,  assessor

especial da Comissão da Verdade da OAB-MG, que são convidados a tomar assento

à mesa. A presidência concede a palavra aos deputados Adelmo Carneiro Leão e

Rogério  Correia,  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.

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, 11 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Rogério Correia - Sebastião Costa -

Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/9/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e o

deputado  Bosco,  membros  da  supracitada  comissão.  A  presidente,  deputada

Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento

Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a colher subsídios para a realização do Ciclo de Debates sobre Políticas

Públicas para o Idoso, que acontecerá na Assembleia Legislativa em outubro deste

ano, e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ana Eugênia

Loyolla Hollanders de Moura, presidente do Conselho Municipal do Idoso, e Antônia

Gulma  Guimarães  Notoroberto,  presidente  da  Associação  dos  Aposentados  e

Pensionistas, e os Srs. Artur  Ferreira de Castro, defensor público da Comarca de

Araxá,  Sargento Amilton Marcos Moreira,  vice-presidente da Câmara Municipal  de

Araxá, e Eustáquio José Pereira, vereador da Câmara Municipal de Araxá, que são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência e o deputado Bosco, coautores do

requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais.  Logo

após, a presidente 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, 11 de setembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/9/2013

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o deputado Inácio Franco,  por  indicação da liderança do BAM) e os

deputados Gustavo Corrêa,  Antônio Carlos  Arantes,  Leonardo Moreira e Sargento

Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
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presidente,  deputado Gustavo Corrêa,  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 e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo, na

data mencionada entre parênteses: ofícios  dos Srs.  Raul  José de Belém, Prefeito

Municipal  de  Araguari  (28/8/2013);  Antônio  Helder  Medeiros  Rebouças,  Diretor

Executivo do ITB Programas Interlegis; e Diego Ferreira dos Santos, Presidente da

Câmara  Municipal  de  Prados  (5/9/2013).  O  presidente  acusa  o  recebimento  do

Projeto de Lei Complementar nº 37, no 1º turno, do qual designou como relator o

deputado Leonardo Moreira. 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 nº 4.214/2013 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 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  5.362,  5.363  e

5.510/2013.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos para aprovação

posterior os requerimentos deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada

audiência pública conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

para debater os Projetos de Lei nºs 4.439/2013, que extingue o Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências, e 4.440/2013, que altera as Leis

Delegadas nºs 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 180, de 20 de

janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do

Poder Executivo do Estado e dá outras providências, e em que solicita seja realizada

audiência  pública  para  debater  a  precarização  do  atendimento  hospitalar  e

ambulatorial do Ipsemg. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
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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, 11 de setembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Sargento Rodrigues - Luiz Humberto Carneiro - André

Quintão - Inácio Franco.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/9/2013

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Duarte Bechir e Glaycon Franco (substituindo o deputado Bosco, por

indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Está presente

também o deputado Pompílio Canavez. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento  do  deputado  Glaycon  Franco,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  Política

Estadual de Educação a partir do monitoramento dos programas e ações do PPAG

2012-2015, exercício 2013, 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. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para  ouvir  as  Sras.  Raquel  Elizabete  de  Souza  Santos,  subsecretária  de

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  e

gerente do  Provimento  e  Gestão do Ensino  Fundamental  e  Médio;  Sônia  Andère

Cruz,  subsecretária  de  Informações  e  Tecnologias  Educacionais  da  Secretaria  de

Estado de Educação e gerente do processo Simave do ensino fundamental e médio;

Maria  das  Graças  Pedrosa  Bittencourt,  superintendente  de  desenvolvimento  da

Educação Infantil e Fundamental e gerente do Programa de Intervenção Pedagógica

do  Ensino  Fundamental;  Paula  Cambraia  de  Mendonça  Vianna,  vice-diretora  do

projeto Magistra Ensino Fundamental e Médio; Clarice Ferreira Dutra, nutricionista do

Programa de Alimentação Escolar, representando a Sra. Valéria Monteiro de Jesus,

gerente do Alimentação Escolar, e Cynara Magalhães Pinto Godoi Quintão, gerente
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do  Reinventando  o  Ensino  Médio;  e  dos  Srs.  Leonardo  Petrus,  subsecretário  de

Administração  do  Sistema  Educacional  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,

gerente de Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação do Ensino Fundamental e

Médio e gerente do Travessia Educação; Felipe Estabile, assessor-chefe de Relações

Institucionais  da  Secretaria  de  Estado de Educação;  Gustavo Nominato  Marques,

gerente  executivo  do  Educação  em  Tempo  Integral  Ensino  Fundamental  e

Alimentação  Escolar;  Antônio  Carlos  Vassalo  Alves,  superintendente  de  Ensino

Tecnológico e gerente do projeto Cidade da Ciência e do Conhecimento; Rafael de

Freitas  Morais,  superintendente  de  Desenvolvimento  da  Educação  Profissional;

Carlos  Alexandrino  dos Santos,  gerente do projeto Expansão do Ensino Superior;

José Celso Graize Magalhães, gerente da Ampliação e Monitoramento do Poupança

Jovem, e Jorge Carlos de Figueiredo, gerente do projeto Professor da Família, que

são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, deputado Duarte Bechir, autor

do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  faz  uso  da  palavra  para  suas

considerações iniciais. Registra-se a presença dos deputados Bosco, Elismar Prado e

Rogério Correia, membros da comissão. 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  comissão.  Submetidos  a  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,

requerimentos dos  deputados Rogério  Correia,  com a  Emenda nº  1  do  deputado

Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a

aplicação da Lei Federal nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a

destinação  para  as  áreas  de  educação  e  saúde  de  parcela  da  participação  no

resultado ou da compensação financeira para exploração de petróleo e gás natural e

os seus reflexos no Estado; e Duarte Bechir, Glaycon Franco e Maria Tereza Lara em

que solicitam seja realizada reunião com convidados para debater os investimentos

nas  redes  estadual  e  municipal  de  ensino,  desde  a  infraestrutura  até  o  sistema

pedagógico,  a promoção da paz nas escolas  e  os  mecanismos  de remuneração.

Foram  recebidos  pelo  presidente,  para  posterior  apreciação,  requerimentos  dos

deputados  Tadeu  Martins  Leite  em  que  solicita  seja  encaminhado  pedido  de

providências ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Educação para
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que  seja  feita  a  transferência  do  município  de  Urucuia  para  a  Superintendência

Regional de Educação de Unaí; Duarte Bechir (2) em que solicita sejam realizadas

audiências públicas para avaliar os resultados obtidos pelos alunos de Minas Gerais

na  Olimpíada  Brasileira  de  Matemática  das  Escolas  Públicas,  e  para  avaliar  os

resultados  alcançados  pelo  Estado  no  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação

Básica  nos  últimos  anos;  e  da  deputada Maria  Tereza  Lara  em  que  solicita  seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Estado de Educação para que a

Prefeitura Municipal de Betim retome o projeto de educação integral no município,

que atendia, até final de 2012, 13.000 alunos. 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, 11 de setembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.268/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação à Rodovia LMG-664.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.268/2012 tem como finalidade dar a denominação de Ângelo

Martins Souto à Rodovia LMG-664.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com a finalidade de identificar corretamente 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.

Com relação ao mérito da matéria, é importante ressaltar que Ângelo Martins Souto,

natural de Unaí,  consolidou-se como liderança nos setores agropecuário e político

daquela localidade.

Atuou em diversos segmentos da sociedade unaiense, destacando-se por ter sido

sócio- fundador da Cooperativa Agropecuária de Unaí - Capul - e do Sindicato Rural

de Unaí, nos quais desenvolveu atividades voltadas para a consolidação dos direitos

do homem do campo.

Por  ter  contribuído para o desenvolvimento regional,  preparando o Município de

Unaí para o futuro, consideramos meritória a homenagem que se pretende fazer a

Ângelo Martins Souto com a denominação da Rodovia LMG-664 com o seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.268/2012, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 688/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  Projeto  de  Lei  nº  688/2011,  do  deputado  Arlen  Santiago,  originado  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.017/2009, dispõe sobre a obrigatoriedade do

fornecimento de carrinhos ou cadeiras motorizadas para deficientes físicos, idosos e

gestantes  em  centros  comerciais,  tais  como  shopping  centers,  hipermercados  e

supermercados,  e  dá  outras  providências.  O  Projeto  de  Lei  nº  1.426/2011,  do

Deputado  Leonardo  Moreira,  foi  anexado  à  proposição  em  análise,  por  guardar

semelhança de objeto, em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento

Interno

Publicado inicialmente no Diário do Legislativo de 24/3/2011, o projeto foi distribuído

às  Comissões  de  Constituição e  Justiça;  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação

Social; de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - nos termos da Decisão da
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Presidência  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  17/6/2011  -  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Antes  da  apreciação,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  solicitou  que  a

proposição fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social  - Sedese  -,  que  se  manifestou.  Em  seguida,  a  matéria  foi  examinada

preliminarmente  por  aquela  comissão,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

O projeto em tela foi, então, encaminhado à Comissão do Trabalho, da Previdência

e da Ação Social, que, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria,

apresentando a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.

Por fim, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência também

opinou  pela  aprovação,  na  forma  sugerida  pela  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos dos arts.

188 e 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  busca  garantir  o  fornecimento  de  cadeiras  de  rodas  e

carrinhos  motorizados  que  facilitem  a  locomoção,  no  interior  de  edifícios  de  uso

público  -  shopping  centers,  hipermercados  e  supermercados  -,  de  pessoas  com

deficiência ou com mobilidade reduzida. Além disso, torna obrigatória a afixação de

comunicação visual informando sobre esse serviço; estipula prazo para a adequação

dos empreendimentos e define a aplicação de multa em caso de descumprimento.

Ao tratar da garantia de um direito às pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida, o Projeto de Lei nº 688/2011 vai ao encontro de uma série de ordenamentos

legais em nível estadual e federal que, atendendo ao disposto no art. 227, § 1º, II, da

Constituição da República Federativa do Brasil, constituem o arcabouço legal vigente.

Em especial, podemos mencionar a Lei Federal nº 10.098, de 2000, que estabelece

normas gerais e critérios básicos de promoção da acessibilidade para as pessoas

com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  e  a  Lei  nº  11.666,  de  1994,  que

estabelece normas para facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos edifícios
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de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e

no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

Analisando  a  proposição,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria com uma alteração na Lei nº

11.666, de 1994, materializada no Substitutivo nº 1. A justificação apresentada é que

seria descabida nova lei versando sobre o mesmo assunto, sendo adequado fazer as

alterações sugeridas na legislação vigente.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou pela aprovação

da matéria, mas sugeriu algumas alterações em expressões utilizadas tanto no art. 3º,

§  4º,  da  Lei  nº  11.666,  de  1994,  quanto  no  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com  Deficiência  concordou  com  o  sugerido  pela  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social.

A inovação legislativa proposta pelo Substitutivo nº 1 refere-se apenas à inclusão da

gestante como possível usuária do serviço sugerido e à imposição da afixação de

placas indicativas dos postos de retirada desses veículos. Já a Emenda nº 1 inova ao

sugerir a alteração dos termos utilizados para as pessoas com deficiência ou com

mobilidade reduzida.

Porém, um aspecto parece não estar contemplado no substitutivo e na emenda

apresentados. Trata-se da obrigatoriedade da disponibilização nos edifícios de uso

público de cadeiras de rodas ou carrinhos com algum tipo de propulsão não humana,

como motores a combustão ou elétricos. A Lei nº 11.666, de 1994, diz em seu art. 3º,

§ 4º:

“§  4º  -  Nos  edifícios  de  que trata esta  Lei,  será mantida,  para  uso gratuito  do

portador  de  deficiência  e  do  idoso,  cadeira  de  rodas  ou  outro  veículo  que  lhes

possibilite a locomoção, sendo obrigatória a indicação do local de sua retirada”.

Da mesma forma, não parece estar contemplada na lei vigente a intenção principal

dos autores do Projeto de Lei nº 688/2011, de que trata este parecer, qual seja, a

obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de rodas ou carrinhos motorizados.

Na ementa e no primeiro artigo de ambos os projetos, entendemos que essa intenção

está bastante clara. Julgamos importante, portanto, resgatar a proposta dos autores,
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tornando  obrigatória  a  disponibilização  de  cadeiras  de  rodas  ou  carrinhos

motorizados.

Porém, cumpre observar que, para o estabelecimento dessa obrigação, todos os

edifícios de uso público, independentemente do porte, do número de frequentadores

e das características  da atividade ali  realizada,  teriam que se adaptar  da  mesma

forma.  Isso geraria uma grande distorção, visto que os grandes empreendimentos

poderiam se adequar, disponibilizando apenas uma cadeira ou carrinho motorizado -

o que impactaria de forma marginal os seus custos e, possivelmente, não atenderia à

demanda -, enquanto os pequenos edifícios teriam muita dificuldade em oferecer e

manter  o  mesmo  equipamento.  Não  parece  razoável  uniformizar  a  forma  de

atendimento  a  essa  nova  obrigação,  principalmente  para  os  empreendimentos

privados, pois seria uma interferência do Estado no ambiente econômico sem um

benefício social razoável diante dos custos decorrentes.

Assim, sugerimos que a obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de roda ou

carrinhos motorizados seja proporcional ao porte, às características da atividade e ao

número de frequentadores dos edifícios de uso público. Para tanto, apresentamos o

Substitutivo  nº  2,  que  inclui  dispositivo  remetendo  ao  regulamento  as  questões

relativas  ao  tipo  e  à  quantidade  de  veículos  de  auxílio  à  locomoção  a  serem

disponibilizados de acordo com o porte, as características da atividade e o número de

frequentadores  desses  edifícios,  bem  como  os  prazos  para  a  sua  adaptação.

Julgamos  que,  no  momento  da  discussão  do  regulamento,  todas  as  entidades

envolvidas  direta  ou  indiretamente  com  a  questão  farão  estudos  e  participarão,

juntamente com o Poder Executivo, da definição da gradação ora proposta.

Importa  observar  que  o  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  incorpora  as

alterações  propostas pelas  Comissões de Constituição e Justiça;  do Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social; e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Além disso, uma vez baixada em diligência, a proposição recebeu opinião favorável

da  Secretaria  de Estado de Desenvolvimento  Social  -  Sedese -,  cujas  sugestões

também estão incluídas no Substitutivo nº 2.

No que concerne à área de competência desta comissão, além de uma possível

interferência indevida no ambiente econômico que, porém, já julgamos justificável em
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face dos benefícios  sociais  decorrentes,  não encontramos óbices à tramitação da

proposição. Não há repercussão financeira direta do projeto no orçamento estadual.

No caso de edificações de uso público pertencentes aos órgãos e Poderes do Estado,

entendemos  que  elas  já  devem  estar  adaptadas  à  legislação  federal  e  estadual

vigente e à norma NBR 9050, motivo pelo qual a adaptação a esse novo regramento

será pulverizada e de baixíssimo custo.

Cabe salientar, por fim, que as observações deste parecer também se aplicam ao

Projeto de Lei nº 1.426/2011, anexado à proposição.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 688/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que estabelece normas para

facilitar o acesso dos portadores de deficiência física ao 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 - O § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

§ 4º -  Nos edifícios  de que trata esta lei,  serão mantidos,  para  uso gratuito  de

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, cadeiras de rodas ou outros

veículos  com  propulsão  elétrica  que  lhes  possibilitem  a  locomoção,  conforme

regulamento que disporá sobre:

I  -  o tipo e a quantidade de veículos a serem disponibilizados, que deverão ser

proporcionais ao porte, às características da atividade e ao número de frequentadores

dos edifícios;

II - o regramento para os edifícios de pequeno porte, para os quais será facultada a

disponibilização de cadeiras de rodas ou de outros veículos não motorizados;

III - os prazos para o cumprimento do disposto neste parágrafo;

IV - a obrigatoriedade da afixação de placas indicativas dos postos de retirada dos
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veículos em locais de grande visibilidade das dependências internas e externas dos

edifícios.”.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier, relator - Adalclever Lopes - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - 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 o  Sr.  Luiz  Otávio  Pôssas  Gonçalves  pelos  11  anos  de

criação do Parque Ecológico Vale Verde (Requerimento nº 5.277/2013, do deputado

Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. Paulo Abi-Ackel, deputado federal, por sua inclusão na

lista,  elaborada  pelo  Departamento  Intersindical  de  Assessoria  Parlamentar,  de

parlamentares que se destacam (Requerimento nº 5.310/2013, do deputado Celinho

do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Odair Cunha, deputado federal, por sua inclusão na

lista,  elaborada  pelo  Departamento  Intersindical  de  Assessoria  Parlamentar,  de

parlamentares que se destacam (Requerimento nº 5.311/2013, do deputado Celinho

do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Sr.  Aécio  Neves,  senador,  por  sua  inclusão  na  lista,

elaborada  pelo  Departamento  Intersindical  de  Assessoria  Parlamentar,  de

parlamentares que se destacam (Requerimento nº 5.312/2013, do deputado Celinho

do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Lincoln Portela, deputado federal, por sua inclusão na

lista,  elaborada  pelo  Departamento  Intersindical  de  Assessoria  Parlamentar,  de

parlamentares que se destacam (Requerimento nº 5.313/2013, do deputado Celinho

do Sinttrocel);

de  congratulações com o Departamento  Intersindical  de  Assessoria  Parlamentar

pela 20ª edição da publicação  Cabeças do Congresso Nacional (Requerimento nº
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5.314/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel);

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 (Requerimento nº 5.328/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Sr. Giovani Reis Silva pela conquista do bicampeonato no

Internacional Master & Senior,  competição de jiu-jítsu da International Brazilian Jiu

Jitsu Federation (Requerimento nº 5.343/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar que

menciona  pela  atuação  na  ocorrência,  no  Bairro  Morro  das  Pedras,  em  Belo

Horizonte, que resultou na apreensão de maconha,  cocaína,  crack  e balanças de

precisão,  bem  como no recolhimento  de  armas  (Requerimento  nº  5.344/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

de 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 10kg de maconha e

3,5kg de  pasta-base de cocaína  e  outros  objetos,  como celulares  e  balanças  de

precisão (Requerimento nº 5.345/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 na apreensão de uma pistola calibre 380, dois revólveres de calibre 38,

uma submetralhadora, um veículo supostamente furtado e drogas (Requerimento nº

5.346/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 prisão de um traficante e na apreensão de 360 buchas de maconha

(Requerimento nº 5.347/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu pela posse

de  sua  nova  diretoria  e  dos  conselhos  consultivo  e  fiscal  (Requerimento  nº

5.349/2013, do deputado Inácio Franco);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  integrantes  do  4º

Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência  no  Bairro  Gameleira,  em
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Uberaba, que resultou na apreensão de armas e munição de vários calibres e de um

carro furtado com placas clonadas (Requerimento nº 5.356/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  integrantes  da  2ª

Companhia de Missões Especiais 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 (Requerimento nº  5.357/2013,  do deputado Cabo

Júlio);

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 da cidade de Caratinga, que resultou na apreensão de grande

quantidade de munição de vários calibres (Requerimento nº 5.358/2013, do deputado

Cabo Júlio);

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  munições  de  vários  calibres

(Requerimento nº 5.359/2013, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº  5.360/2013,  do

deputado Sargento Rodrigues).

de aplauso aos policiais militares que menciona, integrantes da 7ª Cia. Tático Móvel

do  5º  BPM,  pela  execução  de  operação  que  resultou  no  desmembramento  de

quadrilha  que  praticava  estelionato  na  capital  (Requerimento  nº  5.361/2013,  do

deputado Sargento Rodrigues);

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
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(Requerimento nº 5.366/2013, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº  5.367/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.368/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  e  civis  que menciona,  integrantes,

respectivamente,  da  3ª  Cia.  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

(Requerimento nº 5.373/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, integrantes da 5ª Cia.

de Missões Especiais da Polícia Militar,  pela atuação na Operação Saturação, em

Governador Valadares, que resultou na prisão de cinco homens e na apreensão de

dois adolescentes, 50kg de maconha, 129 pedras de crack, uma banana de dinamite,

três armas, dinheiro e materiais utilizados para o preparo de droga (Requerimento nº

5.374/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  protesto,  a  ser  encaminhada  aos  Ministérios  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior,  em  relação  à  importação  de  frutas  de  outros  países,  em  especial  à

importação de banana do Equador (Requerimento nº 5.478/2013, da Comissão de

Política Agropecuária);

de aplauso ao promotor de justiça e ao juiz de direito do 1º Tribunal do Júri de Belo

Horizonte pela brilhante atuação e pela agilidade no julgamento do assassinato do

bailarino Igor Xavier, em 29/3/2002 (Requerimento nº 5.497/2013, da Comissão de

Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 36ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/9/2013

Presidência do Deputado Fábio Cherem

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Leitura de Mensagens - Exibição de Vídeo -

Palavras do Presidente - Entrega de Placa - Palavras do Prof. José Roberto Soares

Scolforo - Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

André Quintão - Fábio Cherem - Rogério Correia.

Abertura

O presidente (deputado Fábio Cherem) - 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 das atas das duas reuniões

anteriores.

Atas

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

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Universidade  Federal  de

Lavras - Ufla - pelos 105 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor  - Convidamos a tomar  assento à Mesa os Exmos. Srs. José Roberto

Soares Scolforo, reitor da Universidade de Lavras - Ufla; Marcos Cherem, prefeito

municipal de Lavras; Marcos Possato, presidente da Câmara Municipal de Lavras e

ex-aluno da Ufla; e Aristides Silva Filho, vice-prefeito Municipal de Lavras; a Exma.

Sra.  Édila  Vilela  Resende Von  Pinho,  vice-reitora  da  Ufla,  representando o  corpo
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docente;  e  o  estudante  João  Marcos  Lara,  presidente  do  Núcleo  de Estudos  em

Cafeicultura - Necaf - da Ufla, representando os alunos da Ufla.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelos irmãos Binho Sebá e Rosa Nunes.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagens

O  locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  mensagens,  que  nos  foram  enviadas,  do

deputado federal Isaías Silvestre; do deputado federal Marcos Montes; do ministro de

Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antonio Raupp; do senador Aécio

Neves; do governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia; e do ministro

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Nessas mensagens, as

autoridades  cumprimentam  o  deputado  Fábio  Cherem  pela  proposição  desta

solenidade,  cumprimentam  a  entidade  homenageada,  na  pessoa  do  reitor,  e

lamentam a  ausência  em razão de compromissos previamente  agendados.  Neste

momento, Sr. Presidente, permita que eu me associe aos votos manifestados pelas

autoridades,  na  condição  de  ex-aluno  da  entidade  homenageada  nesta  noite,

rendendo-lhe as minhas homenagens.

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 Fábio Cherem,

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente

Meu boa-noite a todos. Quero dar minha explicação sobre o respeito que acabei

adquirindo  pela  formalidade,  pelo  cerimonial.  Entendo  que  cumprimentar  as

autoridades da Mesa não só demonstra respeito como estimula boas atividades. Por

isso  desejo  muito  boa  noite  para  o  reitor  da  universidade,  José  Roberto  Soares

Scolforo, pessoa que tenho admirado cada vez mais porque, mesmo estando à frente

de uma instituição tão importante, tão complexa, com um orçamento tão gigantesco,

que envolve a vida de tantas pessoas, nunca joga pelo empate: sempre se expõe,
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sempre busca mais, sempre quer mais. É realmente desse tipo de gestão que as

grandes  instituições  no  Brasil  precisam.  E  essa  capacidade  de  arriscar,  de  ver

adiante, de se expor sempre pelo trabalho e pelo bem comum é realmente algo que

me inspira e desperta em mim muito respeito. Ao excelentíssimo prefeito de Lavras,

Marcos Cherem, que, pela gestão contemporânea, certamente será o prefeito que

mais usufruirá desse patrimônio que é a Ufla, tendo buscado dentro de seus quadros

recursos  para  que  as  benesses  da  Ufla  transcendam  o  perímetro  da  própria

universidade.  Não  seria  lógico  que  uma  universidade,  com  tantos  recursos  e

capacidade,  não  pudesse  gerar,  em  sua  vizinhança,  também  progresso  e

prosperidade.

Exmos. Srs. Vereador Marcos Possato, presidente da Câmara Municipal de Lavras

e ex-aluno da Ufla, companheiro de todas as horas e em várias batalhas políticas,

antes  como  adversário,  mas  agora,  definitivamente,  como  parceiro  e  amigo;  e

Aristides  Silva  Filho,  vice-prefeito  de  Lavras,  exemplo  de  cidadania,  que,  como

metalúrgico da Cofap em Lavras, sempre aspirou a ser um bom cidadão e acreditou

nas instituições e no trabalho da política e agora tem a oportunidade de abrilhantar a

prefeitura  de  Lavras,  mostrando  que  a  intenção  e  a  capacidade  são  inatas  às

criaturas de boa vontade. Tenho muito orgulho de tudo que fizemos em 2008, que

tenho  certeza  que  foi  o  que  gerou  essa  possibilidade  do  presente  que  agora

vivenciamos;  Exma.  Sra.  Édila  Vilela  Resende  von  Pinho,  vice-reitora  da  Ufla,

representante  do  corpo  docente,  cuja  capacidade  e  aptidão  para  a  função

transcendem as palavras; e estudante João Marcos Lara, presidente do Núcleo de

Estudos em Cafeicultura - Necaf -, da Ufla, seja muito bem-vindo e participe conosco

desta festa que é a noite de hoje.

Os  105  anos  da  Ufla  se  confundem  com  a  história  do  Município  de  Lavras,

exatamente pelo motivo de essa instituição ter sido responsável pelo incremento da

educação  e  da  capacitação  em  diversas  áreas  do  saber  e  das  profissões,  em

benefício  dos  que  ali  estudaram,  trabalharam  ou  se  beneficiam  objetivamente.

Subjetivamente, gera a inspiração, o respeito e os bons exemplos que se irradiam por

toda a região. De 1908, quando surgiu como Escola Agrícola de Lavras, passando a

escola  superior,  30  anos  depois,  até  federalizar-se  em  1963  e  converter-se  em
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universidade em 1994,  observamos sua trajetória  de  expansão e aprofundamento

educacional, com o único escopo de qualificar e especializar, tornando excelente o

ensino, a pesquisa e a extensão.

A Ufla é hoje um gigante educacional, reconhecido pelo Índice Geral de Cursos, e

sua evolução a destacou em 2011 como a primeira entre todas as universidades de

Minas Gerais  e a terceira  entre 218 universidades do Brasil,  públicas e privadas,

orgulho  da  cidade,  que  também  é  conhecida  por  terra  dos  ipês  e  das  escolas.

Poderíamos falar aqui sobre a estrutura planejada e recursos qualificados, em que se

destaca o acervo bibliográfico de 300 mil exemplares, numa área física de 5.000m²;

ou  do  ambientalismo sustentável,  em que segurança,  acessibilidade,  convivência,

tratamento  de  resíduos,  preservação  de  recursos  naturais  e  reflorestamento  são

destaques em soluções que vão sendo exportadas pela sua eficiência. Poderíamos

ainda nos referir à expansão atenta da universidade em relação ao futuro, quando se

contam 17 departamentos didáticos preparando em torno de 10 mil estudantes por

ano, em 26 cursos de graduação. Estão previstos para 2014 mais cinco cursos, entre

eles o de medicina; e salientar o comprometimento científico que integra 20% dos

estudantes de graduação aos programas de iniciação científica, com pesquisadores

renomados.

Há  viva  interação  da  Ufla  com  a  sociedade  em  seu  entorno,  gerando

desenvolvimento e oportunidade; e vigorosa generosidade na relação da universidade

com a gestão contemporânea do poder municipal, que, de abraços abertos, recebe

hoje  todo  esse  cabedal  de  cultura  que  alcança  os  cidadãos  comuns,  gerando

inestimáveis benefícios. Mantém mais de 1.500 convênios com empresas públicas,

privadas  e  governos.  Com  tudo  isso,  realiza  atividades  que  visam  a  articular  o

conhecimento científico,  a  cultura  universitária,  o  saber  técnico,  a  cultura geral,  a

tecnologia, a arte etc.

Quando refletimos  sobre o fato de  as  primeiras  universidades  da Europa terem

surgido na Itália e na França para o estudo do direito, da medicina e da teologia,

somos levados a observar e, acima de tudo, a sentir a grandiosidade e a força do que

a Ufla vem construindo em Lavras e região. Isso nos leva a concluir e proclamar com

segurança: o futuro educacional do Brasil já é uma realidade. A Ufla é excelência e
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projeta-se  no  rumo  das  mais  competentes  universidades  do  mundo.  É  uma

universidade  de  todos  nós.  É  de  Lavras.  É  do  Brasil.  É  de  cada  um  de  vocês.

Parabéns, funcionários e diretores da Ufla.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o deputado Fábio Cherem, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará entrega ao reitor  da Ufla,

Prof. José Roberto Soares Scolforo, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a

ser entregue traz os seguintes dizeres: “São mais de 100 anos dedicados ao ensino,

à pesquisa e à extensão. Essa história exemplar transformou a Universidade Federal

de Lavras - Ufla - em referência de educação superior no País. Hoje, seu  câmpus

impressiona pelo tamanho e pela estrutura, com 150 salas de aula, 250 laboratórios,

hospital  veterinário,  áreas  de  cultivo  e  fazendas  experimentais  para  produção

estratégica  de  alimentos,  entre  outros  espaços  e  equipamentos.  Aliada  à  alta

capacitação de seu corpo docente e técnico, a tecnologia de ponta disponível para

formação  dos  estudantes  promove  a  excelência  de  seus  cursos  de  graduação,

especialização,  mestrado  e  doutorado.  A Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais

rende à Ufla justa homenagem pelos 105 anos de sua fundação”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Prof. José Roberto Soares Scolforo

Exmo. Sr. deputado Fábio Cherem, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem,  neste  ato  representando  o  presidente  desta  Casa,  deputado  Dinis

Pinheiro; Exmo. Sr. Marcos Cherem, prefeito de Lavras; Exmo. Sr. Marcos Possato,

presidente da Câmara Municipal de Lavras e ex-aluno da Ufla; Exmo. Sr. Aristides

Silva Filho, Tide, vice-prefeito de Lavras; Profª. Édila Vilela Resende von Pinho, vice-

reitora  da  Ufla,  representando  tanto  o  corpo  docente  como  o  corpo  técnico  e

administrativo da universidade; e estudante João Marcos Lara, presidente do Núcleo

de Estudos em Cafeicultura - Necaf - da Ufla, representando os estudantes da nossa

instituição presentes nesta reunião; senhoras e senhores, boa noite.

Na  pessoa  do  Rodrigo  Cobra,  gostaria  de  cumprimentar  as  representações

estudantis e os demais estudantes presentes. Na pessoa do Paulo Cuíca, gostaria de

saudar todos os técnicos administrativos presentes. Na pessoa do Prof. Nazareno,
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queria  cumprimentar  toda  a  nossa  equipe  de  administração,  os  professores,  os

técnicos, as senhoras e os senhores. Saúdo ainda os músicos que abrilhantaram o

início da reunião com uma voz pura como um cristal, entoando o hino do Brasil que

nos encanta.

Queria considerar que este é um momento em que assumimos uma emoção maior,

porque, por meio de um deputado eleito pelo povo, esta Casa, que representa mais

de 20 milhões de habitantes de Minas Gerais,  honrou-nos com uma homenagem,

que, em essência, ao ser aprovada pela Assembleia Legislativa mineira, através de

requerimento do deputado Fábio Cherem, é uma homenagem do deputado e de seus

eleitores,  mas,  fundamentalmente,  é  do  povo  mineiro,  porque  logrou  êxito  nesta

Casa. Isso é algo muito importante para a nossa instituição.

Nossa trajetória começou lá em 1908, com Samuel Gammon e Benjamin Hunnicutt

e, ao longo dessa história, passou por valorosos professores, técnicos administrativos

e  discentes  até  chegarmos  a  este  momento,  em  2013.  Entendemos  que  uma

homenagem desta não é para nós, a comunidade da Ufla de 2013, mas para ser

compartilhada  com  todos  que  contribuíram  para  o  desenvolvimento  da  nossa

instituição.

Hoje estamos numa situação privilegiada, somos qualificados pelo Índice Geral de

Cursos como uma das três melhores instituições deste país. No entanto, em 1908, o

Samuel Gammon sonhou um sonho que, para aquele momento, era impossível. E o

sonho  foi-se  tornando possível,  à  medida que  eles  acreditaram  que  era  possível

transformar o impossível em possível. O impossível só o é até o momento em que o

tornamos possível. E é bem esse o retrato do que aconteceu na nossa instituição e

do  que  vem  acontecendo  até  então.  Chegamos  aos  dias  de  hoje  como  uma

instituição que pulsa, uma instituição que tem coração, uma instituição que sente, que

se compromete, que se envolve. Talvez a maioria não saiba, mas é uma instituição

que foi determinante para o desenvolvimento da agricultura deste país. Esse boom da

agricultura que o Brasil experimentou nesses últimos 30, 40 anos é oriundo de uma

ocupação bastante sensata do cerrado brasileiro e passou pela Universidade Federal

de Lavras.

Quando o então o ministro da Agricultura Alysson Paulinelli chegou ao governo para
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assumir  o  cargo,  ele  utilizou  os  conhecimentos,  as  teses  e,  particularmente,  os

estudos do Prof. Alfredo Chaid Lopes como a base para provar que seria possível

ocupar  o cerrado brasileiro.  E,  a partir  desse momento,  a partir  do conhecimento

gerado  na  nossa  instituição  e  a  partir  da  ousadia  de  um  ministro  que  foi  aluno,

professor e diretor-reitor da nossa instituição, o Brasil pôde experimentar um dos mais

espetaculares  desenvolvimentos  na  área da agricultura  de  que se  tem notícia  no

mundo moderno.

E  isso  nos  orgulha,  porque  não  contribuímos  naquele  momento  e  continuamos

estáticos:  continuamos  dinâmicos,  como  éramos  até  então,  e  continuamos

contribuindo não só na área da agricultura, mas em outras áreas do conhecimento.

Estamos plantando uma instituição que vai dominar não só a área da agricultura, mas

vai dominar, com qualidade, com o mesmo entusiasmo e com a mesma eficácia com

que domina a área da agricultura e vai também projetar para o Brasil contribuição nas

áreas  da  saúde,  das  ciências  sociais,  das  ciências  humanas  e  na  área  das

engenharias, particularmente inovando e gerando novos produtos para contribuir com

o desenvolvimento do nosso estado e deste país.

Estamos plantando, deputado Fábio Cherem, que está representando o presidente

desta  Casa.  São  duas  figuras  numa  pessoa.  Estamos  com  a  nossa  equipe  de

administração plantando, ou melhor, cultivando uma árvore que já foi plantada, que é

a árvore da internacionalização, de aparecer para o mundo, não no curto prazo, com

a força e o vigor que temos, mas plantando para que outros possam colher, em 10, 15

e 20 anos, uma universidade absolutamente expoente no mundo. Acreditamos que

podemos  chegar  a  isso.  Estamos  plantando  ou  cuidando  melhor  da  questão  da

multidisciplinaridade,  que é um dos motores desse projeto  de  internacionalização.

Estamos trabalhando as novas áreas do saber para que, cada vez mais, possamos

consolidar  a dimensão de universidade que já atingimos.  Mas precisamos ganhar

espaço no Brasil e no mundo e também dominar essas outras áreas do saber com a

mesma competência com que dominamos a área de agropecuária e afins.

Temos  certeza  de  que,  com  o  envolvimento  dos  nossos  discentes,  técnicos,

professores, das nossas equipes de administração e das equipes que nos sucederão,

vamos conseguir deixar uma herança muito profícua para a instituição, como deixou
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Samuel  Gammon, em 1908,  com o Benjamin  Hunnicutt;  como deixou Dr.  Alysson

Paulinelli, com a equipe, em 1963; como deixou o Prof. Silas, em 1994, também com

a equipe da época;  como deixou o Prof.  Nazareno, com a equipe; com o grande

avanço que teve nossa universidade a partir de 2007, com o Reuni. Esperamos, com

a contribuição de todos, também deixar uma contribuição marcante, não para orgulho

pessoal, mas pelo orgulho de representar e pelo orgulho de ser Ufla, que é uma das

coisas que aprendemos ao participarmos da convivência na nossa instituição.

Acreditamos na instituição Universidade Federal de Lavras que vocês verão em 15

anos, em 20 anos, em 25 anos. O que parece ser muito, para esses jovens que estão

aqui,  não é tanto assim. Quando piscarem os olhos, já se passaram 20, 25 anos,

porque o tempo é implacável e rápido, principalmente quando somos mais jovens. Ele

passa numa velocidade impressionante. Vocês terão a oportunidade de perceber que

um reconhecimento como esse de hoje e aquilo que continua sendo implantando na

instituição vão gerar, cada vez mais, o orgulho de ser Ufla.

Gostaríamos de agradecer esse reconhecimento público do povo de Minas Gerais,

por meio de sua figura, deputado Fábio Cherem. Agradecemos ao Executivo e ao

Legislativo de Lavras, aqui presentes. O João Paulo está ali. É muito agradável para

nós compartilhar aquilo que a Universidade Federal de Lavras vem desenvolvendo ao

longo do tempo, com a cidade de Lavras e com os municípios que estão em nosso

entorno.  Essa é  uma obrigação nossa porque é  o  contribuinte  brasileiro  que nos

sustenta, é o contribuinte que paga nossa conta.

Se não conseguimos retribuir com uma forma de contato diário com o contribuinte

brasileiro, temos obrigação de fazer algo para o povo de Lavras e para o povo do

nosso entorno. Com as tecnologias que geramos na instituição e com os excelentes

profissionais que disponibilizamos para o mercado brasileiro,  contribuímos de uma

forma efetiva para com o povo brasileiro. Só que o contato não é olho no olho, não é

um contato direto. Muitas vezes a população brasileira usufrui de um alimento cuja

variedade foi gerada dentro da nossa instituição sem saber disso, porque não dá para

colocar num grão de feijão a marca Ufla, não dá para colocar num grão de milho a

marca Ufla, não dá para colocar numa madeira a marca Ufla, não dá para colocar

num  bovino,  caprino  ou  ovino  a  marca  Ufla.  No  entanto,  contribuímos  de  forma
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fantástica com a geração de tecnologias para a nossa região, para o Estado de Minas

e para o povo brasileiro.

Isso nos envaidece, isso nos motiva para que possamos continuar na trilha que foi

plantada há mais de 100 anos, há 105 anos. Esperamos que não só o José Roberto

Scolforo mas também a equipe que trabalha conosco, ao longo da história, faça da

nossa instituição um exemplo de compromisso, um exemplo de envolvimento,  um

exemplo  de  amor,  um  exemplo  de  dedicação,  um  exemplo,  por  se  rastrear  em

critérios de justiça e de honradez. Espero que seja um exemplo para outras gerações.

É isso que buscamos: espelhados no passado, projetar um futuro, cada vez melhor,

para a nossa instituição. Digo a todos os nossos que aqui estão e a todos os que

compõem a Mesa que,  verdadeiramente,  ficamos muito  honrados em estar  neste

local, que é o maior símbolo da democracia e da representação da população de

Minas Gerais. Muito obrigado.

O locutor - Com a palavra, o deputado Fábio Cherem, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente

Meu  muito  boa  noite  a  todos.  Falo  pela  instituição,  representando  o  nosso

presidente Dinis Pinheiro, que infelizmente não pôde abrilhantar a festa de hoje com a

sua presença.

Antes do início deste evento, eu falava da necessidade que o nosso país tem de

bons exemplos, de bons modelos que possam servir de inspiração ao povo brasileiro

e,  ao  mesmo  tempo,  criar  e  dar  condições  para  que  esse  povo,  que  já  se

decepcionou  tantas  vezes,  tenha  fé  e  acredite  no  futuro.  Falava,  quando  a

Assembleia homenageava o reitor, com a placa comemorativa, sobre a expectativa

que  havia  no  início  do  século  de  que  a  população  mundial,  que  crescia  em

progressão geométrica, ao longo do tempo, não pudesse ser alimentada, porque a

produção  de  alimentos  crescia  em  progressão  aritmética.  E  essa  foi  uma

preocupação que ensandeceu muitos cientistas e pensadores.

Certamente a Ufla, ao longo do seu trabalho, juntamente com outras instituições tão

prestigiadas, tais como a Embrapa e outras, fizeram com que o Brasil tivesse hoje a

perspectiva de se tornar o celeiro do mundo, por meio do bom uso da instituição de
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ensino e pesquisa, referência para todos nós. E esse modelo é tão importante que a

instituição Ufla transcendeu da questão puramente alimentar. E agora no Brasil, num

momento  de  dificuldade  em  que  a  população  anseia  por  mais  saúde,  por  mais

médicos - o que o programa do governo federal busca aliviar -, a Ufla foi lembrada e

chamada  a  novamente  resolver  os  problemas  da  população,  nortear  a  saúde  do

cidadão  comum,  por  meio  da  criação  do  curso  de  medicina  em  Lavras.

Imediatamente,  pela  boa  vontade  e  pela  gestão  empreendedora  do  nosso  reitor

Scolforo, a Ufla aceitou o desafio.

São essas instituições que a Assembleia de Minas, que já vivencia a 17ª legislatura,

Sr. Reitor, tem de valorizar. O mineiro tem na Assembleia de Minas uma referência do

que  acontece  no  presente,  aconteceu  no  passado  e,  certamente,  acontecerá  na

construção  do  futuro.  Ao  associarmos  a  imagem  constituidora  da  personalidade

mineira à Universidade Federal de Lavras, fortalecemos a necessidade de referências

do povo brasileiro e atendemos esse anseio de bons modelos para que a esperança

no futuro possa se tornar realidade, por meio do trabalho e da dedicação de alguns

que, como o Samuel Gammon, em 1908, tiveram a ousadia de pensar diferente. Por

meio de todos os que participam dessa instituição, hoje, o Brasil pode contar com

uma referência para superar não só o desafio da saúde mas também muitos outros

que  virão.  Certamente,  a  Ufla  estará  lá  para  presentear  o  povo  brasileiro  com

caminhos,  conhecimento  e  esperança.  Parabéns,  Sr.  Reitor,  por  todo  o  trabalho

desenvolvido. Parabéns, Ufla, mais uma vez. Boa noite a todos.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os irmãos Rosa Nunes e Binho Sebá,

que apresentarão as seguintes músicas:  Isto aqui, o que é?, de Ary Barroso;  Poeta

do Morro, de Luiz Melodia; e Em família, de Binho Sebá.

O Sr. Binho Sebá - Fiz essa canção em homenagem aos meus pais. Para mim é um

privilégio poder cantar para eles enquanto estão vivos. Meu pai irá fazer 96 anos, e

minha mãe está com 94 anos. Então, sempre que canto essa música para eles, sinto-

me privilegiado por tê-los em companhia minha e na minha família até hoje.

- Procede-se à apresentação musical.
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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 17, 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 de

17/9/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/8/2013*

Às 14h17min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Ivair Nogueira,

Anselmo José Domingos e Bosco (substituindo o deputado Gustavo Valadares, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e,

em  virtude da aprovação  de requerimento do deputado Anselmo José Domingos,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.

Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência,  convidando os membros da comissão para participar  da

explanação técnica do software bus alert, no dia 28/8/2013, às 9 horas, na Casa dos

Direitos Humanos, em Belo Horizonte; e do Sr.  Denis Ribeiro Leite,  presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas de Governador Valadares, agradecendo o envio das

notas  taquigráficas  referentes  à  audiência  pública  que  debateu  as  condições  da

prestação de serviços de transporte de passageiros da empresa Azul Linhas Aéreas;

e de correspondência publicada no Diário do Legislativo, na data mencionada entre

parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; e dos

Srs. Romecarlos Costa Nunes, presidente da Câmara Municipal de Prata (19/7/2013);

Carlos  Melles,  secretário  de  Transportes;  Joselito  Rodrigues  de  Castro,  diretor
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executivo da concessionária Nascentes das Gerais;  José Pedro de Amengol Filho,

diretor  regional  dos  Correios;  Mauro  Lopes,  deputado  federal;  Sérgio  del  Bianchi

Junior,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Espírito  Santo  do  Pinhal,  e  outros

(8/8/2013); Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil; Marcos

Memento,  prefeito  municipal  de  Nepomuceno  (10/8/2013);  da  Sra.  Maria  Coeli

Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil;  e  do  Sr.  Edison  Gualberto  de  Souza,

presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Governador  Valadares

(15/8/2013). 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  nº  4.245/2013  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: deputado Paulo Guedes). 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  3.980/2013  (relator:

deputado Ivair Nogueira) e 3.981/2013 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Ivair

Nogueira),  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação,  votando  “sim”  todos  os

deputados presentes. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 5.134, 5.136, 5.137, 5.140, 5.150, 5.211, 5.292, 5.302 e 5.305 a

5.309/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.194/2012 e 3.935/2013.

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 da deputada Rosângela Reis em que solicita seja

encaminhado ao Dnit pedido de providências para que sejam instalados redutores de

velocidade, radares e outros dispositivos para diminuir o grande número de acidentes

no  trecho  da  BR-116  no  Bairro  Serapião,  no  Município  de  Dom  Cavati;  e  dos

deputados Célio Moreira (2) em que solicita seja encaminhado à Setop e ao DER-MG

pedido  de  providências  para  que  seja  autorizada  a  contratação  do  projeto  de

engenharia e a realização de estudos ambientais para a pavimentação da estrada

que liga  o Município  de  Carlos  Chagas ao  Município  de  Pavão;  e  seja  realizada
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audiência pública no Município de Carlos Chagas para debater a atual situação da

estrada que liga  esse município  ao  Município  de  Pavão;  Fred Costa  (3)  em que

solicita seja realizada audiência pública para debater o congestionamento diário do

trânsito  nas  vias  de  acesso  aos  Bairros  Belvedere  e  Sion  e  no  Centro  de  Belo

Horizonte; seja realizada audiência pública para debater os problemas de trânsito no

entorno das faculdades durante os horários de início e término de aulas  em Belo

Horizonte; e seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social  para debater a possibilidade de transposição da

roleta por idosos no transporte público na Região Metropolitana de Belo Horizonte e a

qualidade  do  atendimento  prestado  ao  idoso  no  transporte  coletivo  sob

responsabilidade do DER-MG na Região  Metropolitana de Belo  Horizonte;  Dalmo

Ribeiro Silva (2)  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  de Jacutinga  e  região;  e  seja  encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para que sejam instalados radares inteligentes na

Rodovia MG-290, nos trechos compreendidos entre o Município de Pouso Alegre e a

divisa  com  o  Estado  de  São  Paulo;  Ivair  Nogueira  (7)  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  pedido  de

providências para que sejam incluídas no PAC as obras de duplicação da Rodovia

BR-262,  no  trecho  que  liga  os  Municípios  de  Nova  Serrana  e  Uberaba;  seja

encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas da União pedido de providências

para  que seja  realizada  inspeção nas  obras  de  melhoria  da  Rodovia  BR-491,  no

trecho entre Guaranésia e Guaxupé, tendo em vista a possível utilização de materiais

de baixa qualidade; seja encaminhado ao Dnit pedido de providências para que seja

realizada  inspeção  nas  obras  de  melhoria  da  Rodovia  BR-491,  no  trecho  entre

Guaranésia e Guaxupé, tendo em vista a possível utilização de materiais de baixa

qualidade;  seja encaminhado ao Dnit  pedido de providências para que melhore a

sinalização  do  trecho  em  obras  da  Rodovia  BR-491  entre  os  Municípios  de

Guaranésia  e  Guaxupé,  devido  ao  grande  número  de  acidentes  de  trânsito

registrados  desde  o  início  das  obras;  seja  encaminhado  ao  DER-MG pedido  de

providências para que seja alterado o itinerário da linha de ônibus 4380, que liga o
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Bairro Bom Destino, em Santa Luzia, a Belo Horizonte, de forma a circular pelo bairro

nos dois sentidos para embarque dos usuários; seja encaminhado ao Dnit pedido de

providências para que seja incluído no projeto executivo das obras de duplicação da

Rodovia BR-381 a construção de uma trincheira para atender os moradores do Bairro

Bom Destino, no Município de Santa Luzia; seja encaminhado ao DER-MG pedido de

providências para que seja ampliado o quadro de horários da linha de ônibus 4380,

que liga o Bairro Bom Destino, em Santa Luzia, a Belo Horizonte; Carlos Pimenta (2)

em que solicita seja realizada audiência pública no Município de Jacinto para debater

a situação precária da BR-367; e seja encaminhado ao governador do Estado pedido

de  providências  para  que  seja  priorizado  o  programa,  anunciado  pelo  governo

estadual,  que  pretende  instalar  telefonia  celular  nos  distritos  e  povoados  mais

populosos  do Estado;  Mário  Henrique Caixa  em que solicita  seja encaminhado à

Setop  e  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  sejam  adotadas  medidas

urgentes para restringir o trânsito de veículos automotores de carga na Rodovia MG-

167, no trecho que liga o Município de Três Pontas ao Município de Varginha, no

período entre 6 e 8 horas e entre  18  e 20 horas,  de segunda-feira a sexta-feira,

enquanto  não  for  construída  a  terceira  faixa  no  referido  trecho,  além  de  outras

medidas que garantam a segurança dos usuários da rodovia e reduzam o elevado

índice de acidentes; Juarez Távora e do Ivair  Nogueira (4)  em que solicitam seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que seja instalada passarela

para travessia de pedestres na Rodovia MG-383, no acesso ao Distrito de Piquiri, no

Município  de  Congonhas;  seja  encaminhado  ao  DER-MG pedido  de providências

para que sejam realizados os pagamentos de indenização às famílias afetadas pela

duplicação  da  Rodovia  MG-383  no  trecho  entre  os  Municípios  de  Congonhas  e

Jeceaba;  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; e seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  seja  construída

passagem subterrânea para pedestres  no  Km  9 da Rodovia  MG-383;  Celinho do

Sinttrocel (2) em que solicita seja realizada visita técnica conjunta com a Comissão de

Assuntos Municipais e Regionalização à presidente da República, com a presença de
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representantes das Prefeituras e Câmaras Municipais de Ipatinga, Timóteo, Coronel

Fabriciano  e  Santana  do  Paraíso,  para  debater  o  reconhecimento  pelo  governo

federal da Região Metropolitana do Vale do Aço; e seja realizada audiência pública

para debater a realidade das instituições rodoviárias, enfatizando a terceirização e

suas graves consequências, como parte das atividades do evento promovido pela

Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem do

Brasil por ocasião do Dia Nacional de Conscientização Rodoviária; Ulysses Gomes

em que solicita seja realizada audiência pública no Município de Inconfidentes para

debater o projeto de recapeamento da Rodovia MG-290 e a criação da terceira faixa

nos  trechos  conhecidos  como Serra  de  Borda da Mata  e  Serrinha de Jacutinga;

Anselmo José Domingos em que solicita seja encaminhado ao governador do Estado

e ao DER-MG pedido de providências para a agilização do processo de licitação do

projeto executivo rodoviário do trecho que ligará os Distritos de Ipoema e Senhora do

Carmo, no Município de Itabira, constantes no Programa Caminhos de Minas; Ivair

Nogueira e Neider Moreira em que solicitam seja encaminhado ao DER-MG pedido

de providências para que sejam adotados procedimentos emergenciais no trecho da

Rodovia MG-252 que liga Araújos a Moema, com a finalidade de reduzir a quantidade

de poeira nesse trecho até o início do período chuvoso e enquanto não se inicie sua

pavimentação. É dado por prejudicado o requerimento do deputado Paulo Lamac em

que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos

Municipais  e  Regionalização  para  debater  a  mobilidade  urbana  na  região  da

Pampulha. Foram recebidos os requerimentos dos deputados Fred Costa (5) em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  a  situação  das  obras  do

Rodoanel  Norte,  da Região Metropolitana de Belo Horizonte;  seja encaminhado à

Setop pedido de informações sobre as obras públicas para a melhoria das condições

da MG-290, na região Sul de Minas; seja realizada audiência pública para debater o

início das obras do Anel Rodoviário, nos trechos norte e sul; seja realizada audiência

pública para debater o projeto relativo às obras de melhoria e expansão do metrô

elaborado pelo governo do Estado; e seja realizada audiência pública para debater a

Resolução  do  Contran  nº  245,  de  27/7/2007,  que  dispõe  sobre  a  instalação  de

equipamento  obrigatório,  denominado  antifurto,  nos  veículos  novos,  nacionais  e
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importados; Celinho do Sinttrocel (5) em que solicita seja realizada audiência pública

para  debater  a  situação  do  transporte  público  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte; seja encaminhado à Setop pedido de providências para que reative a linha

de transporte  rodoviário  intermunicipal  que liga  Belo  Horizonte  ao  distrito  de São

Sebastião  do  Gil,  no  Município  de  Desterro  de  Entre  Rios;  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  pedido  de

providências  para  que instale  torres  de  telefonia  que atendam aos  moradores do

Distrito de Quartel do Sacramento e das comunidades de Passa Dez, Palestina, Vista

Alegre, Córrego da Derrubada e Córrego do Areia, no Município de Bom Jesus do

Galho; seja encaminhado ao Dnit e à Consol-Espa pedido de providências para que,

no projeto executivo elaborado para a BR-367, o trecho do Lote nº 1 passe o mais

perto  possível  do  perímetro  urbano  de  Salto  da  Divisa,  de  forma  a  viabilizar  a

implantação do projeto Museu do Percurso; e seja encaminhado ao Dnit e à Consol-

Espa  pedido  de  providências  para  que  sejam  incluídos  no  Lote  nº  1  do  projeto

executivo elaborado para a BR-367 as pontes e os trechos não asfaltados entre os

Municípios de Jequitinhonha e Jacinto; Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita seja

formulado  voto  de  congratulações  com  o  Jornal  Itajubá  Notícias  por  seu  10º

aniversário;  e seja encaminhado à Setop e ao Detran-MG pedido de providências

para que sejam elaborados e executados os projetos técnicos necessários para a

implementação de melhorias  na Rodovia MG-290,  que liga  o Município  de  Pouso

Alegre ao Município de Jacutinga; da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Ivair

Nogueira em que solicitam seja realizada audiência pública no Município de Igarapé

para  debater  o  transporte  intermunicipal  no  referido  município;  Anselmo  José

Domingos  (3)  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  as

condições do transporte coletivo metropolitano nos Municípios de Ribeirão das Neves

e Esmeraldas e acompanhar o cumprimento das determinações feitas em 24/6/2013

pelo governador do Estado às empresas prestadoras do serviço de transporte nesses

municípios; seja encaminhado ao diretor-geral  do DER-MG pedido de informações

sobre o novo contrato de asfaltamento do trecho que liga o Distrito de Senhora do

Carmo, em Itabira, ao Município de Itambé do Mato Dentro; seja encaminhado ao

DER-MG pedido  de  providências  para  minimizar  os  impactos  causados  pela  não
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conclusão da pavimentação do trecho que liga o Distrito de Senhora do Carmo, em

Itabira, ao Município de Itambé do Mato Dentro, e para avaliar a qualidade técnica do

trecho  já  concluído;  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  construído  trecho

rodoviário no entorno de Esmeraldas de forma a evitar que a MG-60 passe pela área

urbana da cidade; Ivair Nogueira (3) em que solicita seja encaminhado ao Dnit pedido

de providências para que seja duplicada a Rodovia BR-153 e construído viaduto no

entroncamento com a Rodovia MG-497; seja encaminhado ao DER-MG pedido de

providências  para  que  seja  duplicada  a  Rodovia  MG-497  no  trecho  que  liga  o

Município de Uberlândia ao Município de Prata; seja encaminhado à BHTrans pedido

de providências para que sejam instalados redutores de velocidade nas proximidades

das escolas situadas no Bairro Jardim Vitória; seja encaminhado à BHTrans pedido

de  providências  para  que  seja  melhorada  a  sinalização  dos  logradouros  que

menciona,  localizados  no  Bairro  Jardim  Vitória,  em  Belo  Horizonte;  Celinho  do

Sinttrocel e Luiz Henrique (5) em que solicitam sejam encaminhadas à presidente da

República, ao governador do Estado, ao Ministro dos Transportes, ao presidente da

Comissão de  Viação  e  Transportes  da  Câmara dos  Deputados,  ao  secretário  de

Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  ao  deputado  federal  Rodrigo  Maia,  ao

superintendente regional do Dnit, aos deputados estaduais e aos deputados federais

e  senadores  da  República  pelo  Estado  as  notas  taquigráficas  da  11ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão;  seja encaminhado ao Dnit  pedido  de providências

para que seja agilizado o processo licitatório do projeto executivo de asfaltamento da

BR-367, no trecho entre Minas Novas e Virgem da Lapa; seja encaminhado ao Dnit

pedido de informações sobre o andamento do projeto executivo de asfaltamento da

BR-367, haja vista que há trechos ainda sem asfalto; seja encaminhado ao Dnit e ao

DER-MG pedido de informações sobre o cumprimento do cronograma de execução e

sobre a prestação de contas do Convênio nº 497.166, firmado entre o Dnit e o DER-

MG, no valor de R$60.000.000, e publicado no Diário Oficial da União em 5/7/2002;

seja  encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  informações  sobre  os  motivos  que

fundamentaram a construção de pontes provisórias  no trecho da BR-367 que liga

Salto  da  Divisa  a  Jacinto;  seja  encaminhado  ao  diretor-geral  do  Dnit  pedido  de
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informações sobre a licitação ou alocação de recursos referente ao Projeto Crema 2;

Neider Moreira em que solicita seja realizada audiência pública para dar continuidade

ao debate sobre o cumprimento do cronograma das obras de pavimentação do trecho

da  Rodovia  MG-252  que  liga  o  Município  de  Araújos  ao  de  Moema;  Sargento

Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública para debater a doação de

imóvel à Escola Estadual Ordem e Progresso, no Município de Belo Horizonte, objeto

do  Projeto  de  Lei  nº  3.883/2013;  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  no  Município  de  Borda da  Mata  para  debater  as  condições  da

Rodovia MG-290; Bosco em que solicita seja encaminhado à Setop e ao DER-MG

pedido de providências para elaborar projeto de pavimentação asfáltica do trecho da

Rodovia BR-262 que dá acesso ao Distrito de Itaipu, no Município de Araxá; e da

deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja encaminhado à Setop pedido de

providências para que seja asfaltada a estrada que liga Capetinga a São Sebastião

do  Paraíso,  passando  por  Goianazes.  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.

Ivair Nogueira, presidente - Anselmo José Domingos - Gilberto Abramo.

* - Republicado em virtude de incorreções verificadas na edição de 10/9/2013, nas

págs. 7 e 8.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/9/2013

Às 14h27min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara 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  a

matéria constante na pauta. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
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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 (2) em que solicita seja realizada audiência pública para debater a efetivação

da política de assistência social e do Programa Bolsa Família nos municípios em que

estão instaladas etnias indígenas; e seja realizada visita ao Bairro Santa Tereza, em

Belo  Horizonte,  para  discutir  com  a  comunidade  a  melhor  utilização  do  mercado

distrital;  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do  deputado  André  Quintão  em  que

solicitam seja realizada audiência pública na Câmara Municipal de Divinópolis para

debater  a  redução  da  maioridade  penal.  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 setembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 4/9/2013

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Ipatinga o deputado Pompílio

Canavez,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Pompílio Canavez, 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 representantes de comitês de bacia, discutir questões relacionadas ao uso da

água e à gestão de recursos hídricos e discutir  e votar proposições da comissão.

Após, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do presidente

desta  Casa  encaminhando  relatório  que  contém  sugestões  apresentadas  em

encontros  regionais  realizados  pela  Assembleia  e  avaliação  da  viabilidade  do

atendimento a essas demandas por meio das comissões; e de 21 grupos de defesa

do  meio  ambiente  solicitando  a  realização  de  audiências  públicas  para  tratar  da

revisão  do  Código  Florestal.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir as Sras. Maria Helena Batista Murta, titular da Superintendência

Regional  de  Regularização  Ambiental  Leste,  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, titular
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dessa pasta; e Luciane Teixeira Martins, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica

do Rio Suaçuí e representante do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas;

e  os  Srs.  Werley Glicério  Furbino  de  Araújo,  presidente  da  Câmara Municipal  de

Ipatinga;  Saulo  Manoel  da Silveira,  vereador  da  Câmara Municipal  de  Ipatinga,  e

Iusifith Chafith Felipe, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba,

que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na qualidade de um dos

autores do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, a

ser realizada no dia 6/9/2013, no Centro de Referência em Tecnologias Sociais do

Sertão, no Distrito de Sagarana, em Arinos, com a finalidade de debater a questão da

simbologia  da  água  e  sua  importância  como  elemento  cultural,  de  formação  de

agrupamentos urbanos e humanos, de manutenção das famílias no campo e indutor

de  sua  identidade  territorial  e  social;  as  tecnologias  sociais  empregadas  na

preservação, manejo e gestão do patrimônio hídrico e o cerrado como bioma berço

das águas; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2013.

Almir Paraca, presidente.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/9/2013

Às 13 horas, 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,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

presidência informa que a reunião se destina a discutir o assassinato de Wayne do

Carmo Braga, ocorrido em 8/1/2005, cuja autoria é imputada ao cabo PM Ezequiel

Pinheiro Ramos, assim como a sensação de impunidade decorrente da morosidade

nas investigações e do julgamento do caso. A presidência interrompe os trabalhos
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ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Imaculada  Conceição  Braga  e  Gláucia

Antunes Braga, irmãs da vítima; Izabel Cristina Braga, viúva da vítima; Rosa Diniz

Braga,  filha  da  vítima;  e  os  Srs.  Ten.-Cel  PM Wagner  Adriano Augusto,  chefe  de

seção  da  Corregedoria,  representando o  Cel.  PM Hebert  Fernandes  Souto  Silva,

corregedor da PMMG; Rodrigo Xavier da Silva, ouvidor de polícia; e Jair do Carmo

Braga,  irmão de Wayne do Carmo Braga, que são convidados a tomar assento à

mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.

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 Rogério Correia (4) em que solicita

sejam  encaminhados  à  secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  à

presidente da empresa Minas Gerais Administração e Serviços - MGS -,  as notas

taquigráficas da 23ª Reunião Ordinária, acompanhadas de pedido de providências à

presidente  da  MGS  para  que  sejam  suspensas  as  demissões  dos  empregados,

resguardando-se os direitos dos trabalhadores, sejam encaminhados ao comandante

do Corpo de Bombeiros Militar e ao coordenador estadual de Defesa Civil o trecho

das  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião  Ordinária  em que  consta  o  relato  do  Sr.

Tarcísio  Chequer,  acompanhadas  de  pedido  de providências  para  verificação  das

condições de segurança das instalações da Superintendência de Movimentação de

Pessoal da MGS, sejam encaminhadas aos demais convidados da referida reunião as

notas taquigráficas da 23ª Reunião Ordinária,  para conhecimento e seja realizada

visita  à  secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  com  a  presença  da

presidente da MGS e de representantes de organizações sindicais e empregados,

com a finalidade de obter informações sobre as demissões e contratações efetivadas

pela mencionada empresa, bem como sobre a renovação de contratos firmados pela

MGS; Sávio Souza Cruz e Rogério Correia, em que solicitam sejam encaminhadas ao

governador do Estado as notas taquigráficas da 23ª Reunião Ordinária da Comissão

com  pedido  de  providências  para  que  sejam  suspensas  as  demissões  dos
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empregados  da MGS,  bem como seja  interrompida  a  implementação da parceria

público  privada no âmbito  das  Unidades  de Atendimento  Integrado no Estado de

Minas  Gerais;  Celinho  do  Sinttrocel  e  Rogério  Correia,  em  que  solicitam  seja

encaminhado  à  presidente  da  MGS  pedido  de  informações  sobre  o  orçamento

executado em cada Unidade de Atendimento Integrado no Estado nos últimos três

anos, assim como o número de servidores públicos, trabalhadores e terceirizados da

MGS que tenham sido admitidos e demitidos neste período; Durval Ângelo (5) em que

solicita sejam encaminhadas ao promotor de Justiça José Geraldo de Oliveira, da

Comarca de Belo Horizonte, as notas taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária,

especificamente do trecho em que constam os relatos dos Srs. Gildásio Alves e Brites

Celestino Mesquita, para conhecimento; sejam encaminhadas ao ouvidor de Polícia

do Estado e ao corregedor-geral da Polícia Militar do Estado as notas taquigráficas da

41ª Reunião Extraordinária, na qual se debateu o assassinato de Wayne do Carmo

Braga, para conhecimento; sejam encaminhadas ao ouvidor de Polícia do Estado e

ao  corregedor-geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  41ª

Reunião Extraordinária  com pedido  de providências  para  que sejam apuradas  as

denúncias  sobre  o  assassinato  de  Kerllynthon  Fabiany  Mesquita,  praticado  por

policiais  militares  no  Município  de  Montes  Claros;  sejam  encaminhadas  aos

promotores de Justiça com atuação junto às Varas Criminas de Montes Claros as

notas taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária, com pedido de providências para

que sejam averiguadas as denúncias  sobre  o assassinato de Kerllynthon Fabiany

Mesquita;  sejam encaminhadas ao delegado de Polícia  Civil  de Montes Claros as

notas taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária com pedido de providências para

agilização das investigações sobre o assassinato de Kerllynthon Fabiany Mesquita,

com  o  posterior  envio  a  essa  comissão  das  conclusões  do  respectivo  inquérito

policial.  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 setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.
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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2013

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,

também, o deputado Tadeu Martins Leite. O presidente, deputado Vanderlei Miranda,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a debater a política estadual de combate ao uso de

drogas e álcool, a partir do monitoramento dos programas e ações do PPAG 2012-

2015, exercício 2013, e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Raquel  Martins

Pinheiro, diretora do Complexo de Saúde Mental do Centro Mineiro de Toxicomania

da Fhemig, representando a Sra. Hilda Maria Silveira Mesquita Zschaber, gerente do

projeto de política hospitalar do Complexo de Saúde Mental da Fhemig; e os Srs.

Cloves Eduardo Benevides,  subsecretário  de Políticas sobre Drogas e gerente do

projeto  Aliança Pela  Vida  -  Território  Aliança  -  Estratégia  de  Descentralização  da

Política Sobre Drogas, da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude;  Luiz

Fernando  de  Souza  Abreu,  representante  do  Sr.  Tânit  Jorge  Sarsur,  gerente  do

projeto Rede de Atenção Psicossocial e do Projeto de Atenção ao Usuário de Álcool,

Crack  e  Outras  Drogas,  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde;  e  Aloísio  Andrade,

presidente do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas, que são convidados a

tomar assento à mesa. O presidente, na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Glaycon Franco - Célio Moreira.
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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2013

Às  15h37min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel,  Sávio  Souza  Cruz  e  Leonídio  Bouças  (substituindo  o  deputado  Paulo

Guedes, por indicação da liderança do MSC), 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 a realidade das instituições rodoviárias, enfatizando a terceirização e suas

graves consequências, como parte das atividades alusivas ao evento promovido pela

Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem do

Brasil  por  ocasião  do Dia  Nacional  de  Conscientização Rodoviária.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs.  César Pomárico,

chefe  de  gabinete  do  DER-MG, representando o  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,

diretor-geral  dessa  autarquia;  Adolfo  Garrido,  presidente  do  Sindicato  dos

Trabalhadores do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - Sintder;

Eduardo  Lopes  Tomichi,  engenheiro  do  DER-MG;  Otto  Lopes  de  Figueiredo,

engenheiro do DER-MG; e Naldi Joviano dos Santos, advogado do Sintder, 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 de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel - Anselmo José Domingos.
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ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

o  deputado  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental,  o presidente, deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e, nos

termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. A

presidência informa que a reunião se destina a debater a Política Estadual de Ciência

e Tecnologia a partir do monitoramento dos programas e ações do PPAG 2012-2015,

exercício  2013,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Vicente  José

Gamarano, subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado

de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  e  gerente  da  Rede  de  Inovação

Tecnológica, e Antônio Carlos Vassalo Alves, superintendente de Ensino e Tecnologia

e gerente do Projeto Cidade da Ciência e do Conhecimento, que são convidados a

tomar assento à mesa. O presidente, deputado Duarte Bechir, autor do requerimento

que deu origem ao debate, faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  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 setembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Leonardo Moreira - Célio Moreira - Rogério Correia -

Maria Tereza Lara.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/9/2013

Às 9h44min, comparece na sala das comissões o deputado Tiago Ulisses, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago

Ulisses, 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 a Política Estadual de Energia e Mineração, a partir do monitoramento dos

programas  e  ações  do  PPAG  2012-2015,  exercício  2013,  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  comissão.  Registra-se  a  presença do  deputado  Juarez  Távora.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Andréa

Vaz de Melo França, geóloga, representando o Sr. Jólcio Carvalho Pereira, secretário-

geral da Codemig, e os Srs. Rosenildo Ramos Vasconcelos, gerente de coordenação

de investimentos da distribuição da Cemig, representando o Sr. Ronaldo Gomes de

Abreu, superintendente de coordenação da distribuição da Cemig; José Luís França

dos Santos, diretor-técnico da Gasmig, Antônio Eduardo Macedo Soares de Paula

Leite Júnior, secretário adjunto, representando o Sr. Mário Marques, superintendente

de planejamento,  gestão e finanças da Secretaria  de Estado de Desenvolvimento

Econômico,  Sérgio  Rodrigues  Lima,  analista  de  planejamento  da  Codemig,  e

Fernando  Gomes  Ribeiro,  superintendente  de  política  mineral  da  Secretaria  de

Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  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. 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 de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013.

Sávio Souza Cruz, presidente.



1034
____________________________________________________________________________

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/9/2013

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Sebastião  Costa,

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  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: 4.423, 4.428, 4.429, 4.434, 4.436, 4.446,

4.451 e 4.455/2013 (Dalmo Ribeiro Silva); 4.096, 4.427, 4.432, 4.438, 4.439, 4.441 e

4.454/2013 (Luiz Henrique); 4.418, 4.424, 4.431, 4.444, 4.447 e 4.453/2013 (André

Quintão);  4.419,  4.422,  4.426,  4.433,  4.435,  4.437,  4.445 e  4.450/2013 (Duilio  de

Castro); 533/2011, 3.508/2012, 4.415, 4.425, 4.440 e 4.449/2013 (deputado Sebastião

Costa);  4.417,  4.421,  4.430,  4.442  e  4.452/2013  (deputado  Gustavo  Perrella);  e

3.604, 4.416, 4.420, 4.443 e 4.448/2013 (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.  Após discussão e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.286  e

4.375/2013, em turno único, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado

Luiz Henrique); e, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.365/2012 com a Emenda nº 1

e 4.127/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:  deputado André Quintão).  Os

Projetos de Lei nºs 1.872/2011, 3.710, 4.030, 4.060, 4.251 e 4.386/2013 são retirados

da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Luiz Henrique aprovado pela

comissão.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres que concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos

Projetos  de Lei  nºs  3.676/2012 (relator:  deputado Sebastião Costa, em virtude de

redistribuição). Neste momento, comparece ao recinto o deputado Duilio de Castro.

São convertidos em diligência à Seplag e à Secretaria de Estado de Defesa Social o
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Projeto de Lei nº 4.207/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva); e ao DER-MG

os Projetos de Lei nºs 4.257/2013 (relator: deputado Sebastião Costa, em virtude de

redistribuição) e 4.258/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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,  legalidade  e  constitucionalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.528/2011,

4.355  e  4.377/2013  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Luiz  Henrique);

2.898/2012,  4.340  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  4.380  e  4.382/2013  (relator:

deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 4.182 e 4.404/2013 (relator:

deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.371/2013 (relator: deputado André Quintão); e 4.362

e 4.395/2013 (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,  são  aprovados  os

requerimentos  em  que  se  solicita  sejam  baixados  em  diligência  aos  respectivos

autores os Projetos de Lei nºs 4.364, 4.366, 4.368 e 4.396/2013; e à Secretaria de

Estado de Casa Civil  e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 4.399/2013.

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, 17 de setembro de 2013

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - André Quintão.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/9/2013

Às 14h40min,  comparece na Sala das Comissões o deputado Gustavo Perrella,

membro da supracitada comissão.  Estão  presentes,  também, os  deputados  Tiago

Ulisses e Tadeu Martins Leite. Havendo número regimental, o presidente, deputado

Gustavo  Perrella,  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
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presentes. A presidência informa que a reunião se destina a promover a economia

criativa e a debater sobre empreendedorismo e economia criativa e seus impactos

sobre o setor turístico. Registra-se a presença da deputada Ana Maria Resende. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Marina

Pacheco  Simião,  gerente  do  projeto  Minas  Criativa;  Adriana  de  Cássia  Barbosa,

gerente  executiva  do  Plug  Minas,  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura;  e  Valéria

Khoury  Rolim  Dias,  gerente  de  Promoção  de  Investimentos  do  Instituto  de

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi; e os Srs. Agmar Abdon Campos,

gerente de comércio e serviços do Sebrae-MG, representando o Sr.  Afonso Maria

Rocha,  diretor-superintendente  do  Sebrae-MG;  Hélio  Augusto  Martins  Rabelo,

secretário adjunto de Trabalho e Emprego, representando o Sr. Zé Silva, secretário de

Trabalho  e  Emprego;  João  Paulo  Braga,  superintendente  de  Arranjos  Produtivos

Locais  da Secretaria  de Estado de Desenvolvimento Econômico;  Aguinaldo Heber

Nogueira, gerente de Informação e Conhecimento do Indi; Marco André Malaquias,

gestor do Circuito Guimarães Rosa e conselheiro fiscal da Federação dos Circuitos

Turísticos  de  Minas  Gerais,  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, 13 de setembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Dinis Pinheiro.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/9/2013

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os  Deputados  Duarte  Bechir,  Rogério  Correia  (substituindo o  Deputado Elismar

Prado, por indicação da Liderança do MSC), Célio Moreira (substituindo o Deputado

Bosco,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Leonardo  Moreira  (substituindo  o



1037
____________________________________________________________________________

Deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Duarte  Bechir,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada

Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a debater a situação dos educadores estaduais que estão

em campanha salarial, os mecanismos de remuneração, os investimentos totais nas

redes estadual  e municipal,  desde a infraestrutura até o sistema pedagógico,  e a

promoção  da  paz  nas  escolas  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Luciana

Meireles  Ribeiro,  diretora  da  Central  de  Carreiras  e  Remuneração  da  Seplag,

representando  a  Sra.  Renata  Maria  Paes  de  Vilhena,  secretária  de  Estado  de

Planejamento e Gestão; Maria Sueli de Oliveira Pires, secretária de Estado adjunta

de Educação, representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado

de Educação; Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da CUT-MG e coordenadora-

geral  do  Sind-UTE-MG;  Joana  D'Arc  Gontijo,  presidente  da  Associação  de

Professores Públicos de Minas Gerais;  e Ana Maria Belo de Abreu, presidente da

Associação de Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais;  e os Srs. Eduardo

Sérgio  Coelho,  diretor  do  Sindpúblicos;  e  Carlos  Kleber  Bechir,  diretor  do

Sindpúblicos, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, deputado

Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem ao debate, faz uso da palavra

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários

da reunião.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Foi recebido pela presidência,

para  posterior  apreciação,  o  requerimento  dos  deputados  Duarte  Bechir  e  Célio

Moreira e da Deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja encaminhado ao

secretário  de Estado de Educação pedido de informações sobre a estimativa  das

despesas  necessárias  para  garantir  a  alimentação  de  professores  e  servidores

administrativos nas escolas da rede estadual.  Cumprida a finalidade da reunião, a
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presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião extraordinária, segunda-feira, dia 16, às 15 horas, com a finalidade

de dar  prosseguimento a este  debate,  determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Rogério Correia.

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/9/2013

Às 15 horas, comparecem no acampamento do Sind-UTE, em Belo Horizonte, os

deputados  Durval  Ângelo  e  Rogério  Correia,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a debater violações aos direitos humanos em casos de violência contra

educadores  da  rede  pública  estadual  de  ensino.  A  presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Denise Romano, diretora estadual

do Sind-UTE, representando a Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da CUT-

MG e coordenadora-geral  do  Sind-UTE Centro-Sul;  e  Jussara  Bueno  de  Queiroz

Paschoalino,  doutora  em educação pela Universidade Federal  de Minas Gerais  e

autora  de  dissertação  sobre  o  impacto  da  violência  nos  professores  e  do  livro

Professor  Desencantado;  e  o  Sr.  Roberto  Franklin  de  Leão,  presidente  da

Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  em  Educação,  que  são  convidados  a

tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Rogério

Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013.
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Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.654/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Macaúbas de Baixo -

Acomab -, com sede no Município de Bonfim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/11/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.654/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores de Macaúbas de Baixo - Acomab -, com sede

no Município de Bonfim.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,

na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.654/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.204/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Maria do Carmo, com sede no Município de Ubá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/6/2013  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 4.204/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Maria do Carmo, com sede no Município de Ubá.

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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em 5/8/2013), o art. 18 e o § 2º do art. 24 vedam a remuneração de seus diretores e

conselheiros; e o § 1º do art. 30 determina que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 4.204/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.385/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Integração - UDR -, com sede no

Município de Nanuque.

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  4.385/2013 pretende declarar  de  utilidade pública  o  Centro

Comunitário Integração do Bairro UDR, com sede no Município de Nanuque, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção do

bem-estar social.

Na consecução de seu propósito, a instituição trabalha em prol da defesa de todos

e quaisquer interesses comunitários, organiza e promove atividades laborativas, entre

outras, prestando serviços de reconhecido interesse público.

Além  disso,  reivindica  serviços  e  obras  públicas  necessárias  em  sua  área  de

abrangência, procura obter recursos para a construção de moradias para a população

de baixa renda, distribui alimentos e cestas básicas mediante critérios específicos e

presta assistência às pessoas com deficiência residentes no bairro.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1,

com  a  qual  concordamos,  visando  adequar  a  denominação  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Centro  Comunitário
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Integração  do  Bairro  UDR,  com  sede  no  Município  de  Nanuque,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.385/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.388/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 500/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino médio localizada no Município de Paracatu.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 23/8/2013 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  4.388/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Neusa Pimentel Barbosa à escola estadual de ensino médio localizada na

Rua Zita da Silva Neiva, s/nº, quadra 19, Bairro Prado, no Município de Paracatu.

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.

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

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

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

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

da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.388/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.397/2013

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 Comunitária e dos Pequenos Produtores

Rurais do Bairro Acampamento - ACPPRBA -, com sede no Município de Carandaí.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/8/2013  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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.397/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Bairro Acampamento -

ACPPRBA -, com sede no Município de Carandaí.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 13, parágrafo

único, e 28, § 2º, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no

art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,  registro no Conselho

Municipal  de  Assistência  Social  ou  no  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  e

sediada no Município de Carandaí.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.397/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.408/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Hospital São Sebastião,com sede no Município de Santo Antônio

do Amparo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/8/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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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 4.408/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Hospital São Sebastião, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

É importante observar que o parágrafo único do art. 1º do estatuto constitutivo da

instituição declara  que o  Hospital  São Sebastião  é,  para  todos  os  efeitos  legais,

sucessor da Policlínica São Sebastião, entidade declarada de utilidade pública pela

Lei nº 14.393, de 6/11/2002.

Em decorrência disso, apresentamos no final deste parecer o Substitutivo nº 1, com

o objetivo  de  alterar  a  Lei  nº  14.393,  de  2002,  para  adequar  a  denominação  da

entidade  à  consolidação  estatutária  aprovada  na  assembleia-geral  extraordinária

ocorrida em 13/10/2009, sanando o conflito existente entre a atual razão social da

entidade e a anterior.

Essa decisão fundamenta-se na Lei  Complementar  nº  78,  de  2004,  que dispõe

sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis no Estado, que determina,

em seu art. 13, que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei, que lhe dê

nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Importante ressaltar que todas as características e finalidades da entidade foram

mantidas, atendendo aos requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe

sobre  a  declaração  de  utilidade  pública.  O  art.  37  do  estatuto  do  Hospital  São

Sebastião  veda  a  remuneração  de  seus  conselheiros,  instituidores,  associados,

diretores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 43 determina que, na hipótese de sua

extinção, o patrimônio remanescente reverterá a instituição filantrópica congênere ou

afim, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 4.408/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao art.  1°  da Lei  n° 14.393, de 6 de novembro de 2002, que
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declara de utilidade pública a Policlínica São Sebastião, com sede no Município de

Santo Antônio do Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1° da Lei n° 14.393, de 6 de novembro de 2002, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Sebastião, com sede no

Município de Santo Antônio do Amparo.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 14.393, de 2002, passa a ser: “Declara de utilidade

pública  o  Hospital  São  Sebastião,  com  sede  no  Município  de  Santo  Antônio  do

Amparo.”.

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

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.409/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Beneficente Casa da União - Núcleo Divinópolis, com sede

no Município de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  24/8/2013  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 4.409/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Beneficente Casa da União - Núcleo Divinópolis, com sede no Município de

Divinópolis.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  40,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros, instituidores, associados, benfeitores ou

equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título; e, no art. 44, que, na hipótese

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

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.409/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.541/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  o projeto  de  lei  em epígrafe  dispõe

sobre  a  obrigatoriedade  da  adoção  de  pulseiras  de  identificação  em  todos  os

pacientes usuários da rede de saúde privada do Estado.

Publicada no Diário do Legislativo em 7/10/2011, a proposição foi distribuída a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, consoante dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  estabelece  a  obrigatoriedade  do  uso  de  pulseiras  de

identificação em todos os pacientes em sistema de observação e internação ou que

irão realizar procedimentos invasivos ambulatoriais e hospitalares na rede privada do
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Estado. Tais pulseiras deverão ser dotadas de sistema que impeça sua reutilização e

garanta fechamento seguro e deverão ser invioláveis e intransferíveis, resistentes a

água, não tóxicas, hipoalérgicas e registradas no Ministério da Saúde.

Na identificação das pulseiras deverão constar os seguintes dados: código de barra,

nome do paciente, idade, nome do médico responsável.

A proposição prevê o prazo de doze meses contados da publicação da lei para que

as instituições de saúde se adaptem às novas exigências legais.

A Constituição da República,  em seu art.  24,  XII,  estabelece que a  proteção e

defesa da saúde é matéria a ser tratada na via da legislação concorrente, de modo

que compete à União editar as normas gerais sobre o assunto e aos Estados editar

normas que suplementem as disposições gerais emanadas da União.

De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de iniciativa a impedir

a deflagração do processo legislativo sobre a matéria por parte dos parlamentares.

Ressalte-se que medida legislativa similar foi aprovada no Estado do Espírito Santo.

Trata-se  da  Lei  nº  9.754,  de  2011.  Proposição  análoga  tramita  na  Assembleia

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Projeto de Lei  nº 1.238/2012).  Nos dois

exemplos citados há uma importante diferença. É que a lei capixaba, a exemplo do

projeto  em  exame,  impõe  a  obrigatoriedade  do  uso  da  pulseira  somente  para

pacientes usuários da rede de saúde privada. Já o projeto que tramita no Estado do

Rio não se circunscreve apenas à rede privada, mas alcança também a rede pública

de saúde.

Parece-nos  inadequado e  anti-isonômico que  tal  exigência  legal  fique restrita  a

instituições  privadas.  Nesse  sentido,  o  modelo  fluminense  se  nos  afigura  mais

condizente  com  a  ordem  jurídico-constitucional  do  que  aquele  adotado  pela  lei

capixaba e acolhido pelo projeto de que ora cogitamos.

De fato, por que razão exigir a adoção de uma medida protetiva da saúde no âmbito

da  rede  privada  e  dispensá-la  no  setor  público?  Também  refutamos  a  objeção

segundo a  qual  exigir  tal  medida  para  a  rede  privada  venha  a  caracterizar  uma

ingerência  indevida  do  poder  público  na  iniciativa  privada.  Se  há,  como no  caso

vertente, interesse público a ser tutelado, sobretudo em uma área sensível, como a

da  saúde,  não vemos  óbice  à  instituição de  uma medida  de  natureza  impositiva
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voltada para a promoção desse interesse público.

Assim, propomos uma alteração no art. 1º do projeto de modo a alargar seu âmbito

normativo, nele inserindo, dessa feita, as instituições de saúde da rede pública. Como

consequência dessa alteração,  faz-se necessária outra,  qual  seja a introdução de

uma disposição de caráter sancionatório para o caso de inobservância da norma por

instituição da rede pública de saúde, à maneira do que foi feito no mencionado projeto

apresentado na Assembleia Legislativa  do  Estado do Rio de Janeiro.  Com efeito,

nessa proposição há a previsão de que, caso se trate de descumprimento da nova lei

por parte de instituição de saúde pública, o administrador será punido na forma do

estatuto dos servidores públicos.

Impõe-se uma última consideração. A análise desta comissão cinge-se ao juízo de

admissibilidade  da  proposição,  vale  dizer,  a  sua  compatibilidade  com  as  normas

jurídico-constitucionais  em  vigor.  Cabe  à  comissão  de  mérito  verificar,  pois,  a

conveniência e a adequação da medida proposta, levando em conta, inclusive, as

medidas sancionatórias nela previstas.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.541/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de pulseiras de identificação

em todos os pacientes em sistema de observação e internação ou que irão realizar

procedimentos invasivos ambulatoriais e hospitalares nas redes pública e privada do

Estado.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:

“Art.  9º - A instituição que não cumprir esta lei no prazo previsto no art.  7º será

notificada pelo órgão competente.

Parágrafo único - Após o prazo de trinta dias contado da emissão da notificação, a

instituição de saúde será reavaliada e, caso não tenha se adequado a esta lei, sofrerá

as seguintes sanções:
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I  -  caso  se  trate  de  instituição  de  saúde  privada  sem  fins  lucrativos,  serão

bloqueados os recursos estaduais provenientes de convênios e contratos que tenham

como beneficiário o prestador, até que ele se adapte ao disposto nesta lei;

II  -  caso se  trate  de instituição de saúde privada com fins  lucrativos,  ela  ficará

impedida,  até  a  regulamentação,  de  receber  repasses  estaduais  provenientes  do

Fundo Estadual de Saúde - FES -, e sofrerá a sanção de multa, que pode variar de

um  a  dez  salários  mínimos  por  paciente  sem  identificação,  dependendo  da

reincidência  no  fato,  podendo  o  alvará  de  funcionamento  ser  suspenso  pela

reincidência;

III - caso se trate de instituição de saúde pública, o administrador será punido na

forma do estatuto dos servidores públicos.”.

Sala das Comissões, 17 de setembro 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 3.541/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n° 3.541/2012 dispõe

sobre  a  distinção  da  vestimenta  de  proteção  individual  conhecida  como  jaleco,

utilizada pelos estagiários da área de saúde no Estado.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/12/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Por  requerimento aprovado em

16/4/2013, a proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, a

fim  de  que  esclarecesse  se  existem  vestimentas  específicas  que  diferenciem  os

estagiários da área de saúde dos profissionais da área.

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

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

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

Fundamentação

A proposição tem por objetivo obrigar os estagiários da área de saúde pública ou

privada do Estado a utilizar um jaleco com faixa em cor diferenciada nas mangas e o
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escrito “estagiário” no bolso. Conforme esclarece o autor do projeto, a medida tem por

finalidade  proporcionar  maior  segurança aos pacientes,  pois  permitiria  a  distinção

entre os médicos residentes e os médicos orientadores e supervisores do programa

de residência.

Primeiramente, ressalte-se que os médicos residentes não são estagiários. A Lei nº

6.932, de 7/7/1981, que dispõe sobre a atividade do médico residente, estabelece

que  a  residência  médica  “constitui  modalidade  de  ensino  de  pós-graduação,

destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização”. Para participar desse

programa, o residente deve preencher os requisitos do art. 17 da Lei nº 3.268, de

30/9/1957, que dispõe que “os médicos só poderão exercer legalmente a medicina,

em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos,

diplomas,  certificados  ou  cartas  no  Ministério  da  Educação  e  Cultura  e  de  sua

inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de

sua atividade”. O médico residente, portanto, é um médico devidamente registrado no

Conselho Regional de Medicina.

Com relação aos estagiários da área de saúde, a regulamentação, abrangida pelas

normas  de  direito  do  trabalho,  é  de  competência  privativa  da  União,  conforme

determina o art. 22 da Constituição Federal. Seguindo esse preceito, foi sancionada,

em 2008, a Lei Federal nº 11.788, que dispõe sobre o estágio de estudantes e altera

o  art.  82 da  Lei  Federal  nº  9.394,  de 20/12/1996 -  Lei  de  Diretrizes  e Bases da

Educação  Nacional  - LDB  -,  para  estabelecer  que  “os  sistemas  de  ensino

estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei

federal sobre a matéria”.

Em cada jurisdição cabe ao órgão supervisor  ou  orientador  dos  estágios  editar

normas específicas a fim de apresentar os requisitos mínimos para a sua realização,

inclusive  as  exigências  quanto  à  vestimenta  apropriada  aos  estagiários.  É  esse

também o entendimento da Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental

e  Saúde  do  Trabalhador,  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES  -,  que,  em

resposta à diligência baixada por esta comissão, manifestou-se contrária à aprovação

do projeto de lei em tela.

Essa superintendência  afirma ainda que o  “avental  ou  jaleco  é uma vestimenta
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utilizada  pelo  estagiário  com  o  objetivo  de  protegê-lo  da  exposição  aos  riscos

relacionados ao ambiente de trabalho. (…) A identificação do estagiário através de

marcas/registros na vestimenta de proteção pode tornar-se estigmatizadora, gerando

preconceito e discriminação no trabalho”.

A matéria em análise não pode ser, portanto, objeto de projeto de lei estadual.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.541/2012.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Gustavo  Perrella,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

45/2013  altera  a  Lei  Complementar  nº  89,  de  2006,  que  dispõe  sobre  a  Região

Metropolitana de Belo Horizonte.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 13/6/2011,  a  proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Vem,  agora,  a  matéria  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  sobre  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 192 combinado com

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

Fundamentação

O projeto em estudo pretende alterar o §1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de

2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte, a fim de incluir o

Município de Jequitibá no colar metropolitano.

Conforme argumenta o autor, na justificação que acompanha o projeto, Jequitibá

possui  integração  espacial  com os  Municípios  de  Funilândia  e  Sete  Lagoas,  que

integram  o  colar  metropolitano  e,  também,  é  afetado  pelo  processo  de

metropolização, fato que justifica sua inclusão no colar metropolitano.

Conforme salientou esta Comissão quando analisou o Projeto de Lei nº 19/2011,
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que também tinha o propósito de incluir Municípios no colar metropolitano:

“A Lei Complementar nº 88, de 2006, que 'dispõe sobre a instituição e a gestão de

região metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano', estabelece

alguns requisitos  para a instituição de região metropolitana.  Segundo o art.  3º  da

referida lei,  a  instituição de região metropolitana depende da existência de alguns

dados, tais como: população e crescimento demográfico, com projeção quinquenal;

grau de conurbação e movimentos pendulares da população; atividade econômica e

perspectivas de desenvolvimento; fatores de polarização e deficiência dos serviços

públicos, em um ou mais municípios, com implicação no desenvolvimento da região

metropolitana, os quais serão aferidos e objetivamente demonstrados em um parecer

técnico.  O  §3º  do  art.  3º,  por  sua  vez,  dispõe  que  não  será  instituída  região

metropolitana com população inferior a 600 mil habitantes.

Entretanto,  a  citada  lei  complementar  faz  apenas  uma  referência  ao  colar

metropolitano,  quando,  no  art.  9º,  prescreve  que  'a  integração,  para  efeito  de

planejamento,  organização e execução das funções públicas de interesse comum,

dos municípios que compõem o colar metropolitano se fará por meio de resolução da

Assembleia  Metropolitana,  assegurada  a  participação  do  município  diretamente

envolvido no processo de decisão.' (Grifo nosso.)

Por sua vez, o caput do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 2006, estabelece que

o Colar Metropolitano da RMBH é composto pelos municípios do entorno da região

metropolitana atingidos pelo processo de metropolização. A referida lei, entretanto,

não define o que significa 'processo de metropolização'.

É importante ressaltar que o colar metropolitano designa o conjunto dos municípios

adjacentes àqueles integrantes da região metropolitana, mas que não façam parte

desta, embora possam vir a ser no futuro, uma vez que a região metropolitana só

pode ser formada por municípios adjacentes. Os municípios do colar metropolitano,

portanto, são candidatos à próxima rodada de integração a uma região metropolitana,

quando todos os requisitos estabelecidos nas Constituições e na Lei Complementar

devem ser observados.

Assim, quanto ao juízo de admissibilidade de competência desta Comissão, numa

análise  apenas formal,  não há óbice  à tramitação do  projeto.  A matéria não está
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arrolada entre aquelas em que o art. 66 da Constituição mineira defere privativamente

à  mesa  da  Assembleia,  ao  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  ao  governador  do

Estado,  ao  procurador-geral  de  Justiça  ou  ao  presidente  do  Tribunal  de  Contas

competência para iniciar o respectivo processo legislativo. Ademais, segundo o art.

25, § 3º,  da Carta da República, os estados poderão, mediante lei  complementar,

instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas

por  agrupamentos  de  municípios  limítrofes,  para  integrar  a  organização,  o

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. No mesmo

sentido, o art. 10 da Carta Mineira estabelece que compete ao Estado instituir região

metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. “.

Ressaltamos, contudo, que a pertinência da inserção será devidamente analisada

pela  competente  comissão  de  mérito,  especialmente  se  o  citado  processo  de

metropolização ocorre no município que se pretende inserir no Colar Metropolitano da

RMBH.

Conclusão

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

do Projeto de Lei Complementar nº 45/2013.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.040/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.040/2013 dispõe sobre o

porte de armas de fogo pelo agente de segurança penitenciário de que trata a Lei nº

14.695, de 30/7/2003.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança

Pública. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar os aspectos jurídicos da

proposição,  concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  com as

Emendas nºs 1 e 2. A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, opinou pela

aprovação  do  projeto  na  forma  original  e  pela  rejeição  das  Emendas  nºs  1  e  2,
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apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

A requerimento do deputado Sargento Rodrigues, a matéria foi distribuída a esta

comissão  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem o objetivo de regulamentar o direito de os agentes de

segurança penitenciários que ocupam cargo público efetivo portarem arma de fogo. O

projeto  estabelece que os  agentes de segurança penitenciários,  ativos  e inativos,

poderão portar arma de fogo de uso permitido, no exercício do cargo ou fora dele, nos

limites  do  Estado.  Para  tanto,  a  proposição  estabelece  as  condições  para  que o

mencionado servidor possa obter o direito ao porte de arma - incisos I a III do art. 1º -

e determina que a autorização para o porte deverá constar na carteira de identidade

funcional dos agentes de segurança penitenciários - art. 2º. Caso o porte seja proibido

ou suspenso, o projeto determina que deverá ser expedida nova carteira funcional,

sem aquela autorização.

A proposição dispõe ainda que o agente de segurança penitenciário responderá

administrativa  e  penalmente  por  omitir  situação ou fraudar  documento  que possa

implicar  suspensão  ou  proibição  do  porte  de  arma  de  fogo  -  art.  3º  -,  além  de

estabelecer que, em locais onde haja aglomeração de pessoas em virtude de evento

de qualquer  natureza,  o profissional  deverá se comportar discretamente ao portar

arma de fogo, evitando constrangimentos a terceiros - art. 4º.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, apresentou duas emendas:

a Emenda nº 1, que pretende vedar a concessão de porte de arma de fogo ao agente

de segurança penitenciário aposentado, e a Emenda nº 2, que busca limitar o porte

de armamento de uso permitido ao exercício da função, retirando a possibilidade de

que  os  agentes  portem  arma  de  fogo  em  outros  locais  que  não  sejam  seus

respectivos postos de trabalho.

Por sua vez, a Comissão de Segurança Pública, ao analisar o projeto em questão,

pontuou:

“A proposição busca garantir o porte de armas de fogo pelos agentes de segurança

penitenciários  durante  o  desempenho das  funções  inerentes  ao  cargo,  no  afã  de
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garantir  a  segurança  deles  próprios  e  dos  estabelecimentos  prisionais  onde  eles

trabalham. E,  ao  mesmo tempo,  pretende ampliar  o  referido porte,  estendendo-o,

inclusive, para quando o agente de segurança penitenciário estiver fora do exercício

das funções institucionais, ou mesmo aposentado.

A ampliação do direito dos agentes de segurança penitenciários ao porte de arma

de fogo mesmo fora de serviço justifica-se como medida necessária para ampliar a

segurança pessoal  deles  e  de  seus familiares  e radica-se nas peculiaridades das

funções  desempenhadas.  Sendo  responsáveis  pela  manutenção  da  ordem  em

estabelecimentos  prisionais  do  Estado,  esses  agentes  da  administração  não

raramente são ameaçados pelos presos, chegando mesmo a ser alvos de atentados

contra  suas  vidas,  inclusive  fora  de  serviço.  Aliás,  ocorrências  dessa natureza  já

foram objeto de discussão em audiência pública realizada pela Comissão de Direitos

Humanos desta Casa, em 27/9/2012."

Como bem salientou a comissão precedente, a natureza das atribuições do cargo

de agente de segurança penitenciário justifica a necessidade do porte de arma de

fogo - seja em efetivo serviço, nos termos do regulamento próprio,  seja fora dele.

Assim, é evidente o mérito do projeto sob análise.

Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.040/2013, no 1º

turno, na forma original e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Luiz Henrique - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.389/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 501/2013, 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 Ibirité o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 23/8/2013 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  4.389/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Ibirité o imóvel constituído pela área de 557m², situado nesse Município,

registrado sob o nº 82.710 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Betim.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

de uma unidade de saúde.

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 de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao caput do art. 1º, com o

propósito de adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 4.389/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ibirité imóvel

com área de 557m² (quinhentos e cinquenta e sete metros quadrados), situado nesse

Município, registrado sob o nº 82.710 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Betim.”.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.088/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.088/2013, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dá

a denominação de Edifício Promotor de Justiça Benedito Pinto de Freitas ao imóvel

destinado ao Ministério Público do Estado no Município de Pouso Alegre, 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° 4.088/2013

Dá denominação a imóvel destinado ao Ministério Público do Estado localizado no

Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Edifício Promotor de Justiça Benedito Pinto de Freitas o

imóvel destinado ao Ministério Público do Estado localizado no Município de Pouso

Alegre.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/9/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Deiró Marra

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  527,  528,  529,  530,  531,  532  e  533/2013

(encaminhando emendas ao Projeto de Lei  nº  3.874/2013, os Projetos  de Lei  nºs

4.494 e 4.495/2013, a Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2013, o Projeto de

Lei nº 4.496/2013 e requerimento de retirada de tramitação do substitutivo ao Projeto

de Lei Complementar nº 23/2012, respectivamente), do governador do Estado - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.497 a

4.520/2013  -  Projeto  de  Resolução  nº  4.521/2013  -  Requerimentos  nºs  5.574  a

5.593/2013 - Requerimento do deputado Fred Costa - Proposições Não Recebidas:

Requerimento  do  deputado  Ivair  Nogueira  -  Comunicações:  Comunicação  do

deputado Sávio  Souza Cruz -  Oradores Inscritos:  Discursos dos deputados Paulo

Guedes,  Rômulo  Viegas,  Rogério Correia  e  Glaycon Franco;  questão de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar

da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão

- Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João

Vítor Xavier - Juarez Távora - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Paulo

Guedes - Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia - Rômulo Veneroso -
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Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h3min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Tenente  Lúcio,  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:

“MENSAGEM Nº 527/2013*

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição

do Estado, 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 referida emenda propõe a criação de cento e seis cargos de provimento efetivo da

carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde e de mil duzentos e setenta e

um cargos de provimento efetivo da carreira de Profissional de Enfermagem, de que

trata a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, pertencentes ao Grupo de Atividades

de Saúde do Poder Executivo, com lotação na Fundação Hospitalar do Estado de

Minas Gerais - FHEMIG.

A criação dos referidos cargos tem por objetivo suprir o déficit de vagas constatado
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na FHEMIG a partir do levantamento do quantitativo necessário de servidores efetivos

para compor o quadro de pessoal da entidade, considerando a demanda decorrente

de ampliação de unidades da rede de assistência médico-hospitalar, bem como as

exigências de normas ministeriais. A criação de vagas também tem o propósito de

viabilizar a compensação da redução de jornada prevista no §7º do art. 9º da Lei nº

15.462, de 2005.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo dessa emenda,

faço  anexar  a  Exposição  de  Motivos  elaborada  pela  Secretária  de  Estado  de

Planejamento e Gestão.

São estas, 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.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2013.

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência proposta de emenda ao Projeto

de  Lei  nº  3.874/2013, 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.

Propõe-se a criação de cento e seis cargos de provimento efetivo da  carreira de

Analista de Gestão e Assistência à Saúde e mil duzentos e setenta e um cargos de

provimento efetivo da carreira de Profissional de Enfermagem, de que trata a Lei nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Saúde do

Poder Executivo, com lotação na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -

Fhemig.

Informo que a maior parte das vagas a serem criadas destina-se à compensação

pela redução de jornada prevista no § 7º do art. 9º da Lei nº 15.462, de 2005, a ser

implementada  com  diminuição  proporcional  da  remuneração  dos  servidores  que

manifestarem  a  opção  pela  carga  horária  de  30  horas  semanais,  bem  como  à
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substituição de contratos administrativos. Para essas duas situações, a criação das

vagas não gera impacto financeiro.

As  vagas  criadas  destinam-se,  ainda,  à  adequação  do  quadro  de  pessoal  da

Fhemig  a  exigências  dos  Ministérios  da  Saúde  e  do  Trabalho,  bem  como  à

implantação de unidade transplantadora no Hospital Júlia Kubitschek e à acreditação

do  Hospital  Regional  João  Penido,  de  Juiz  de  Fora.  Para  atendimento  a  essas

demandas, apurou-se um impacto financeiro de R$13.455.362,14 em um exercício, o

qual somente terá repercussão efetiva na folha de pagamento após o provimento de

vagas por candidatos aprovados em concurso público. Destaco que a repercussão

financeira da proposta contida na referida emenda tem adequação orçamentária e

financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e

com a lei de diretrizes orçamentárias. Informo, ainda, que o aumento de despesas a

ser gerado pela emenda ao projeto supracitado não afetará as metas de resultados

fiscais. Além disso, verifica-se a compatibilidade da proposta com os dois requisitos

previstos  no  art.  4°  da  Lei  de  Política  Remuneratória  (Lei  nº  19.973/2010),  quais

sejam, variação nominal dá receita tributária positiva e compatibilidade com os limites

de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar

Federal n° 101/2000).

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.874/2013, que ora submeto à consideração de Vossa

Excelência.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.874, DE 2013

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 3.874/2013:

“Art. (...)  Ficam criados cento e seis cargos de provimento efetivo da carreira de

Analista de Gestão e Assistência à Saúde e mil duzentos e setenta e um cargos de

provimento efetivo da carreira de Profissional de Enfermagem, de que trata a Lei nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Saúde do

Poder Executivo, com lotação na Fundação Hospitalar dos Estado de Minas Gerais -

FHEMIG.

Parágrafo único - Em virtude da criação de cargos prevista no caput, a quantidade
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de  cargos  das  carreiras  de  Analista  de  Gestão  e  Assistência  à  Saúde  e  de

Profissional de Enfermagem, constantes nos itens I.2.3 e I.2.4 do Anexo I da Lei nº

15.462, de 2005, passa a ser de mil trezentos e oitenta e seis e seis mil novecentos e

cinco, respectivamente.”

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 528/2013*

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição

do Estado, 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  referida  emenda  propõe  o  acréscimo  de  artigo  ao  citado  projeto  de  lei,

promovendo a criação de cento e cinquenta e dois cargos de provimento efetivo da

carreira de Assistente Executivo de Defesa Social e de cento e trinta e quatro cargos

de provimento efetivo da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, de que trata

a Lei nº 15.301, de 2004, pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa Social do

Poder Executivo, com lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS.

A emenda ora encaminhada tem como objetivo ampliar  o número de vagas das

carreiras  administrativas  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  viabilizando,

desta forma, a realização de concurso público para adequação do quadro de pessoal

do referido órgão às necessidades institucionais.

São estas, 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.
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EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.874, DE 2013

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 3.874/2013:

“Art. ... - Ficam criados cento e cinquenta e dois cargos de provimento efetivo da

carreira de Assistente Executivo de Defesa Social e cento e trinta e quatro cargos de

provimento efetivo da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, de que trata a

Lei nº 15.301, de 2004, pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa Social do

Poder Executivo, com lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS.

Parágrafo único - Em virtude da criação de cargos prevista no caput, a quantidade

de  cargos  das  carreiras  de  Assistente  Executivo  de  Defesa  Social  e  de  Analista

Executivo de Defesa Social, constante no item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.301, de

2004, passa a ser de mil oitocentos e sessenta e três e mil quinhentos e trinta e dois,

respectivamente.”.”

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 529/2013*

Belo Horizonte, 5 de setembro 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 Rodovia Pedro Sabino ao trecho de estrada

do Programa Caminhos de Minas que liga o Município de Santana do Riacho ao

Município de Baldim.

A  denominação  escolhida  tem  por  objetivo  prestar  homenagem  ao  Sr.  Pedro

Sabino, que nasceu em 20 de maio de 1895 e faleceu em 12 de janeiro de 1966.

Mineiro  de  Santana  de  Pirapama,  o  homenageado  foi  tropeiro,  comerciante  e

fazendeiro.  Viveu  e  trabalhou  na  região  cortada  pela  estrada  que  ora  se  busca

denominar;  estrada essa que,  aos golpes  de  picareta e  sobre  o lombo de burro,

ajudou a construir.

A  proposta  demonstra  o  reconhecimento  pelas  importantes  realizações  do

homenageado em prol daquela região, constituindo justo tributo ao Sr. Pedro Sabino.

Ressalto que não existe, nos Municípios de Santana do Riacho e Baldim, outro
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estabelecimento, instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída

por ato normativo e que o projeto encaminhado guarda plena conformidade com os

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

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.494/2013

Dá denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Santana do Riacho

ao Município de Baldim.

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Pedro Sabino o trecho de rodovia do Programa

Caminhos de Minas que liga o Município  de  Santana do Riacho ao Município de

Baldim.

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

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

Transporte,  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 530/2013*

Belo Horizonte, 10 de setembro 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 Academia de Polícia Militar do Prado Mineiro

- APM - à Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, localizada no Município de

Belo Horizonte.

O projeto, ora encaminhado, está em plena conformidade com os requisitos da Lei

nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

Ressalto que a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, uma das maiores do

país, é marca singular e identitária do Bairro Prado Mineiro.

Nesses termos, a denominação escolhida atende à solicitação da Polícia Militar de

Minas Gerais e tem por finalidade conservar o vínculo entre a instituição e o bairro,
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em razão da identidade histórico-cultural existente entre ambos.

Saliento que não há,  no Município,  outro estabelecimento,  instituição ou próprio

público do Estado com igual denominação, em consonância com o disposto na Lei nº

13.408, de 1999.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.495/2013

Dá denominação  à  Academia  de  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  localizada no

Município de Belo Horizonte.

Art. 1º - Fica denominada Academia de Polícia Militar do Prado Mineiro - APM - a

Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, a que se refere o inciso I do parágrafo

único do art. 2º da Lei nº 20.010, de 5 de janeiro de 2012, localizada no Município de

Belo Horizonte.

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

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

Segurança Pública, 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 531/2013*

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Com fulcro no art. 64, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, tenho a honra

de passar  às  mãos de Vossa Excelência,  para  que seja  submetida  à  apreciação

dessa egrégia Assembleia Legislativa a inclusa proposta de emenda à Constituição

do Estado, que visa a restringir o recrutamento do Advogado-Geral ao universo de

Procuradores da Advocacia Pública do Estado.

Ao propor a alteração da norma constitucional, que, hoje, franqueia ao Governador

do Estado a livre nomeação do Advogado-Geral entre cidadãos maiores de 35 anos,

de  notável  saber  jurídico  e  reputação  ilibada,  para  limitar  essa  escolha  aos
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integrantes  da  carreira  de  Procuradores  do  Estado,  prestigia-se  a  concepção  da

reforma  administrativa  implementada  no  Estado  e  amplamente  conhecida  como

“Choque de Gestão”, que teve como um de seus pilares o princípio de meritocracia e

a valorização dos servidores vocacionados para a causa pública.

Releva, neste passo, notar que Advocacia Geral do Estado, instituição à qual estão

afetas  a  representação  judicial  e  extrajudicial  do  Estado,  a  consultoria  e  o

assessoramento jurídicos do Poder Executivo, conta com 465 Procuradores que se

destacam pelo grande conhecimento jurídico e pela notável experiência na advocacia

pública.

A medida revela-se,  ademais,  coerente  com  o  próprio  tratamento  constitucional

dispensado à Advocacia do Estado, integrante, tanto na sistemática da Constituição

da República quanto na lei maior do Estado, do conjunto de órgãos responsáveis pelo

exercício das funções essenciais à Justiça, e, por isso mesmo, contemplados com

autonomias funcional e administrativa.

Nada mais lógico e prudente que os Procuradores do Estado sejam chefiados por

um integrante da Carreira da Advocacia Pública, em homenagem à boa organização

administrativa, à coerência e à continuidade do mister.

Na verdade, aquilo que, na proposta de emenda, se sugere adotar - o recrutamento

limitado à carreira - representa considerável e positivo avanço, pelo que confio em

que  essa  Assembleia,  ao  fazer  tramitar  a  proposição,  irá  contemplá-la  com  a

prioridade compatível com sua importância.

São  estas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  submeter  aos  seus

Nobres Pares o expediente em anexo.

Reitero à V. Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2013

Altera o § 1º do art. 128 da Constituição do Estado.

Art.  1º  -  O §  1º  do art.  128 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 128 - (...)

§ 1º - A Advocacia-Geral do Estado será chefiada pelo Advogado-Geral do Estado,
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nomeado pelo Governador entre Procuradores do Estado, estáveis,  integrantes da

carreira da Advocacia Pública do Estado, maiores de trinta e cinco anos.”.

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

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

201 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 532/2013*

Belo Horizonte, 10 de setembro 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

Município de Monte Belo o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão foi doado, pelo Município, ao Estado de Minas

Gerais, em 22 de dezembro de 1978, para uso exclusivo de residências de Juízes de

Direito e Promotores Públicos.

Saliento que o imóvel não foi utilizado pelo Estado e, atualmente, destina-se ao

funcionamento do Conselho Tutelar da municipalidade.

Nesses termos, esclareço que a reversão do imóvel é conveniente e oportuna, e

conta com a anuência do Município de Monte Belo.

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 4.496/2013

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Monte Belo o imóvel

que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Monte

Belo o imóvel com área de 133,90 m², situado à Rua VII de Maio, nº 588, Centro,

registrado sob o nº R-2M-2.227, a fls. 01, Livro 2, no Cartório do Registro de Imóveis

da Comarca de Muzambinho.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 533/2013*

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar, nos termos do art. 285 do Regimento

Interno  dessa  Egrégia  Assembleia,  a  retirada  do  Substitutivo  ao  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23, de 2012, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado

de Minas Gerais - PCMG - e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais

civis.

O Substitutivo foi encaminhado a essa Casa por meio da Mensagem nº 469, de 17

de maio de 2013.

A retirada do Substitutivo justifica-se em face das alterações promovidas no texto

original do Projeto de Lei Complementar durante sua tramitação pelas Comissões da

Assembleia  Legislativa,  modificações  essas  que,  somadas  às  emendas  pontuais

posteriormente por mim encaminhadas a esse Legislativo, contemplaram, em grande

parte, o conteúdo do Substitutivo apresentado, tornando-o superado.

Reitero, na oportunidade, considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2012.

* - Publicado de acordo com o texto original.

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 N° 4.497/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  do  Cedro,  com sede no

Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Cedro,

com sede no Município de Ponte Nova.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação Comunitária do Cedro, com sede no Município de Ponte

Nova, é uma associação 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 da Câmara

Municipal de Ponte Nova.

- 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 4.498/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Barra do Capucho, com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Barra do Capucho, com sede no Município de Aricanduva.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Barra do Capucho,

com sede no Município de Aricanduva, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de

finalidade filantrópica.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da associação

encontra-se  legalmente  amparado e  obedece às  exigências  da  Lei  nº  12.972,  de
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17/7/98.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.499/2013

Declara de utilidade pública a Colônia Z-9 de Pescadores de Nanuque, com sede

no Município de Nanuque.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Colônia  Z-9  de  Pescadores  de

Nanuque, com sede no Município de Nanuque.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Colônia Z-9 de Pescadores de Nanuque, com sede no Município de

Nanuque,  é uma associação 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, conforme consta em atestado da Câmara

Municipal de Nanuque.

- 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 4.500/2013

Dispõe sobre o processo administrativo de tombamento no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Capítulo I - Disposições Gerais

Art.  1º -  O processo administrativo de tombamento de bens culturais no Estado

obedecerá ao disposto nesta lei.

Parágrafo  único  -  No  processo  de  tombamento,  observar-se-á  a  importância

histórica e cultural do bem e o valor simbólico a ele atribuído pela comunidade local.

Art. 2º - O Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - Conep - é, nos termos do art.

1º da Lei Delegada nº 170, de 17 de abril de 2008, e do art. 113 da Lei Delegada nº

180, de 20 de janeiro de 2011, o órgão colegiado de natureza deliberativa, integrante

da Secretaria de Estado de Cultura, ao qual compete deliberar sobre o tombamento e

outras  medidas  correlatas  para  defesa  e  preservação  do  patrimônio  cultural  do

Estado.

Art. 3º - O cancelamento da inscrição de bem tombado dar-se-á por erro de fato

quanto à causa determinante da proteção ou por relevante interesse público.

Parágrafo único - Salvo estipulações expressas na legislação ou em regulamento, o

processo  de  cancelamento  da  inscrição  de  bem  tombado  observará  o  mesmo

procedimento do tombamento.

Capítulo II - Da Instauração do Procedimento

Art. 4º - A instauração do processo de tombamento dar-se-á:

I - por iniciativa da Presidência do Conep;

II - a requerimento de órgão ou entidade da administração pública;

III - a requerimento de proprietário ou terceiro interessado.

§ 1º - A reunião e a verificação das informações básicas necessárias à instauração

do processo de tombamento ocorrerão em processo preliminar.

§  2º  -  São  informações  básicas  necessárias  à  instauração  do  processo  de

tombamento:

I - identificação civil completa do solicitante;

II - identificação do proprietário e, na hipótese de proprietário de bem imóvel, cópia

da matrícula atualizada do bem;

III - justificação da solicitação de tombamento, fundamentada na relevância do bem

para o Estado, incluindo:

a) informações históricas do município, do distrito ou da localidade;
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b)  informações  históricas  sobre  o  bem  ou  conjunto  de  bens  de  interesse  de

preservação;

c)  descrição sucinta das características  do  bem ou conjunto de  bens e de  seu

estado de conservação;

d) plantas estruturais, arquitetônica e de localização, se houver, no caso de se tratar

de bem imóvel edificado;

e) documento comprobatório de proteção municipal, se houver;

f) registro fotográfico do bem ou conjunto de bens;

IV - informação sobre o uso atual do bem ou conjunto de bens de interesse de

preservação;

V - indicação e contato de instituições e pessoas que apoiem o pedido.

§ 3º - Na hipótese dos incisos II e III do caput, o requerimento de tombamento será

instruído  com  as  informações  do  §  1º  e  encaminhado  ao  Instituto  Estadual  do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -, que o autuará; emitirá,

no prazo de sessenta dias, parecer conclusivo sobre a possibilidade de existência de

interesse estadual na preservação do bem e remeterá o processo à Presidência do

Conep para deliberação sobre sua admissibilidade.

§ 4º - Na hipótese de indeferimento do requerimento de instauração do processo de

tombamento pela Presidência do Conep, o interessado será notificado para recorrer,

no prazo de trinta dias, ao Plenário do órgão, a quem caberá a decisão final.

Capítulo III - Da Instrução do Procedimento

Art. 5º - Autuado o processo de tombamento, sua instrução obedecerá às seguintes

etapas:

I - deliberação sobre sua instauração, pelo Presidente do Conep, após a juntada

das informações básicas;

II  -  elaboração  de  dossiê  técnico  circunstanciado  pelo  Iepha-MG,  o  qual

fundamentará e delimitará a proteção do bem ou do conjunto de bens a ser protegido;

III - designação de relator e emissão de parecer sobre o dossiê técnico e sobre a

proteção proposta;

IV - deliberação do Conep sobre o parecer e sobre a proteção proposta;

V  -  citação  pessoal  dos  proprietários  quanto  à  deliberação  do  Conep  e  ao
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tombamento  provisório  dela  decorrente,  para,  no  prazo  de  sessenta  dias,  se

manifestarem anuindo ou impugnando o tombamento;

VI -  notificação dos seguintes interessados para, no prazo de sessenta dias,  se

manifestarem anuindo ou impugnando o tombamento:

a) o possuidor do bem a qualquer título e, sendo possível a identificação, o detentor

de direitos reais sobre o bem;

b) o município e órgãos públicos estaduais ou federais, a critério do relator, no caso

de  o  bem  a  ser  tombado  encontrar-se  em  áreas  em  que  a  proteção  limite

potencialmente a exploração de atividade econômica;

VIII  -  elaboração  de  parecer  sobre  a  manifestação  dos  proprietários  e  dos

interessados;

IX  -  deliberação  do  Conep  sobre  o  parecer,  com  decisão  pelo  acolhimento  da

impugnação ou pela conversão do tombamento provisório em definitivo;

X - inscrição do tombamento definitivo no Livro de Tombo;

XI  -  na  hipótese  de  tombamento  de  bem  imóvel,  averbação  do  tombamento

definitivo no registro de imóveis.

§  1º  -  O  processo  de  tombamento  será  formalizado  por  meio  digital  ou  físico,

garantido,  em ambos  os suportes,  a  numeração  sequencial  de  suas páginas  e o

registro das autuações efetuadas.

§ 2º - Não sendo possível a identificação do proprietário, possuidor ou detentor de

direitos reais sobre o bem a ser tombado, a notificação do processo de tombamento

dar-se-á  por  edital  publicado  no  diário  oficial  do  Estado  e  em  dois  jornais  de

circulação estadual.

§ 3º - O parecer a que se refere o inciso VIII considerará todos os fundamentos

apresentados pelos proprietários e interessados.

§ 4º  -  Os proprietários  e interessados serão intimados por  carta com relação à

inclusão  do  processo  em  pauta  para  a  deliberação  de  que  trata  o  inciso  IX,

assegurado o direito à sustentação oral, na forma do Regimento Interno.

§ 5º - A prova dos atos referidos neste artigo, bem como de sua publicação nas

hipóteses dos incisos I, IV e IX, será autuada no processo, sob pena de nulidade.

§ 6º  -  Na hipótese de não aprovação do parecer  pelo Plenário do Conep,  este
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designará novo relator para elaborar novo parecer.

Art.  6º  -  Quando  o  objeto  do  processo  de  tombamento  envolver  assunto  de

interesse geral, será promovida a audiência dos interessados antes da emissão do

parecer pelo relator.

Parágrafo  único  -  A audiência  dos  interessados  a  que  se  refere  o  caput será

garantida por  intermédio  de  consulta pública  ao dossiê  técnico  disponibilizado na

internet e, se for o caso, da realização de audiência pública.

Art. 7º - Em caso de alteração de área tombada ou especificação de novos critérios

e  diretrizes  de  restrição  relativos  a  um  bem  tombado  ou  ao  seu  entorno,  serão

abertos novos procedimentos e prazos referentes às novas modificações aprovadas.

Art. 8º - O dossiê técnico de que trata o inciso II do art. 5º será elaborado por equipe

técnica interdisciplinar especialmente constituída para estudo e análise do bem a ser

protegido, a qual deverá atuar em todas as etapas de pesquisa e redação dos textos,

de acordo com a metodologia adotada pelo Iepha-MG.

§ 1º - A estrutura do dossiê técnico poderá variar conforme a categoria do bem a ser

protegido, asseguradas as seguintes informações:

I - considerações relativas à metodologia, condicionantes e limitações do estudo e

legislação pertinente;

II - análise histórica e documental referente à:

a) localização do bem cultural, com a identificação da região, município, distrito ou

localidade, em caso de bem imóvel, ou do lugar onde se encontra, no caso de bem

móvel ou integrado;

b)  identificação  e  descrição  do  bem  cultural  e  suas  singularidades,  detalhes  e

partes;

III  -  análise  morfológica,  urbanística,  arquitetônica,  antropológica,  arqueológica,

etnográfica, artística ou a que for mais pertinente à categoria em que se enquadre o

bem a ser protegido:

a)  do  entorno  do  bem  cultural,  no  que  se  refere  à  região,  município,  distrito,

localidade ou vizinhança imediata,  no  caso de bem imóvel,  ou  do  lugar  onde se

encontre, se se tratar de bem móvel;

b)  do  bem  cultural  ou  conjunto  de  bens  quanto  às  suas  especificidades,
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peculiaridades, detalhes artísticos ou características singulares;

IV - indicação dos Livros de Tombo nos quais o bem cultural deva ser inscrito;

V - levantamentos arquitetônico, urbanístico, arqueológico ou o que for pertinente à

categoria do bem a ser protegido, contendo os mapeamentos necessários à completa

identificação do objeto de análise;

VI  -  descrição detalhada  dos  perímetros  de  proteção:  área  tombada  e  área de

entorno, com as justificações e as representações gráficas dos perímetros;

VII - diretrizes para intervenções nos perímetros de proteção na área tombada e na

área de entorno;

VIII  -  documentação fotográfica do bem cultural, incluindo fachadas e interior, no

caso de bem imóvel isolado; da área tombada, no caso de conjunto de bens, e da

área de entorno;

IX  -  relatório  conclusivo  contendo  a  síntese  da  importância  do  bem  cultural,

indicando seus valores e a hierarquia destes para o Estado;

X - inventário pormenorizado dos bens a serem protegidos, imóveis urbanos, rurais,

paisagens, acervos móveis e bens integrados, conforme o caso, e dos bens imateriais

associados;

XI  -  referências  documentais  e  identificação  das  fontes  de  pesquisa  para

elaboração dos diversos itens do dossiê.

§ 2º - Na normalização dos textos do dossiê técnico, serão observadas as regras

gerais estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Capítulo IV - Das Decisões do Conep

Art.  9º  -  As  decisões  do  Conep  serão  tomadas  por  maioria  de  votos,  estando

presentes dois terços dos membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade em

caso de empate, exigida maioria qualificada para:

I - decisão que implique tombamento provisório ou definitivo, a qual exigirá os votos

de três quintos dos membros;

II - decisão que implique cancelamento da inscrição de bem tombado, a qual exigirá

os votos de três quintos dos membros e será encaminhada para homologação pelo

Secretário de Estado de Cultura, no caso de tratar-se de bens particulares, ou pelo

Governador do Estado, no caso de bens públicos, nos termos do inciso V do art. 2º da
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Lei Delegada nº 170, de 2008.

Capítulo - Das Disposições Finais

Art. 10 - Concluída a citação dos proprietários e dos interessados a que se referem

os incisos V e VI do art. 5º, e recebida manifestação impugnando o tombamento, o

prazo  para  a  decisão  pelo  acolhimento  da  impugnação  ou  pela  conversão  do

tombamento provisório em definitivo é de cinco anos, contado a partir  da data do

protocolo da última impugnação.

§  1º  -  Se  ultrapassado  o  prazo  estipulado  no  caput, o  tombamento  provisório

perderá sua eficácia.

§ 2º  -  Na hipótese do § 1º,  será instaurada sindicância,  com a participação da

Controladoria-Geral do Estado, para a apuração das causas e das responsabilidades

pelo fato.

Art. 11 - Fica revogado o art. 9º da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões,17 de setembro de 2013.

Gustavo Corrêa

Justificação: A proposição que apresentamos tem por objetivo dotar Minas Gerais

de regras que estatuam, em lei, os procedimentos de tombamento de bens culturais

no Estado.

Além da norma federal sobre o tema - Decreto-Lei nº 25, de 30/11/1937 -, já existem

no  Estado  algumas  normas  em  âmbito  infralegal  regulamentadoras  desses

procedimentos  de  competência  do  Conselho  Deliberativo  do  Patrimônio  Cultural  -

Conep -, como o Decreto nº 44.785, de 17/4/2008, que contém o Regimento Interno

do  Conselho,  e  o  Decreto  nº  45.850,  de  28/12/2011,  que  contém  o  Estatuto  do

Instituto Estadual  do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais  -  Iepha-MG.

Também a Portaria nº 49, de 3/7/2012, dispõe sobre os procedimentos de instrução

de processos de tombamento no âmbito do Iepha-MG.

A Constituição da República estabelece,  em seu art.  24, VII,  que a proteção ao

patrimônio é de competência concorrente, isto é, que a União deve estabelecer as

normas gerais sobre a matéria, e o Estado, normas complementares que atendam às

especificidades regionais. O projeto de lei que ora apresentamos visa dotar nosso
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ordenamento  jurídico  da  necessária  norma  que  dê  fundamento  legal  aos

procedimentos  de  tombamento em Minas  Gerais,  complementando o  mencionado

Decreto-Lei nº 25, de 1937. Certos de sua relevância, contamos com a atenção de

nossos pares para apreciá-lo.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.501/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Morro do Rosário, com sede

no Município de Abre Campo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rosário, com sede no Município de Abre Campo.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Tiago Ulisses

Justificação:  A Associação Comunitária  Morro do Rosário,  com sede de foro na

cidade  de  Abre  Campo,  tem  como objetivo  a  proteção  da  saúde,  da  família,  da

maternidade, da infância e da velhice, bem como identificar e analisar os problemas

da  comunidade  nas  diversas  áreas  e  buscar  meios  para  solucioná-los.  Ainda,

segundo consta no seu estatuto, a Associação deve promover, estimular e apoiar a

divulgação do esporte e da cultura.

A  Associação  Comunitária  Morro  do  Rosário  está  em  pleno  e  regular

funcionamento, sendo sua diretoria constituída de pessoas de conduta ilibada, sem

remuneração,  atendendo,  portanto,  aos  requisitos  legais  para  ser  declarada  de

utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto como

acima exposto.

- 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 4.502/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  de Rádio  Difusão Ondas
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Verdes, com sede no Município de Conceição do Rio Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Difusão Ondas Verdes, com sede no Município de Conceição do Rio Verde - MG.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Comunitária de Rádio Difusão Ondas Verdes, com sede

no Município de Conceição do Rio Verde, é pessoa jurídica de direito privado, de

prazo indeterminado,  sem fins  lucrativos,  de  caráter  cultural  e  social.  Sua gestão

comunitária é composta por número ilimitado de associados e constituída pela união

de moradores e representantes de entidades da comunidade atendida do Município

de Conceição do Rio Verde. Sem cunho político ou partidário, é regida por estatuto

próprio e tem por finalidade executar serviço de rádio difusão comunitária e melhorar

a qualidade de vida de seus associados em geral, criando oportunidades à difusão de

ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da população, integrando a

comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam

atividades voluntárias.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de

nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.503/2013

Declara de utilidade pública a Associação Nordesta Reflorestamento e Educação,

com sede no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

e Educação, com sede no Município de Arcos.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação:  A Associação Nordesta Reflorestamento e Educação,  com sede no

Município de Arcos, é uma entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica,

sem fins lucrativos, que tem como finalidade a defesa, preservação e conservação do

meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.504/2013

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Cerea - FMC -, com sede no

Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Cerea - FMC -,

com sede no Município de Prata.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Bosco

Justificação: A Federação Mineira de Cerea - FMC -, com sede no Município de

Prata,  é  uma  federação  estadual  sem  fins  lucrativos,  apolítica,  que  realiza  suas

atividades sem distinção de raça, cor, posição social ou religião.

A  entidade  tem  a  finalidade  de  promover  cooperação  harmoniosa  para  a

reabilitação dos assistidos, sem pagar nenhum tipo de remuneração aos voluntários,

que não têm com ela vínculo empregatício. Suas funções têm caráter filantrópico.
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A federação possui casas, chácaras e albergues que abrigam os assistidos, que

são atendidos com recursos da própria entidade ou com doações lícitas. Por esses e

outros motivos,  a entidade apresenta-se como importante e benéfico ator  em sua

região de atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins

congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,

ininterruptamente, há mais de um ano.

- 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 4.505/2013

Dá nova redação à Ordem 87 a que se refere o anexo da Lei n° 12.995, de 30 de

julho de 1998.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - O número de Ordem 87 do Anexo da Lei n° 12.995, de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:

* - O quadro com a nova redação do número de Ordem 87 do Anexo da Lei nº

12.995, de 1998, foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.9.2013.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: A prévia autorização legislativa é pressuposto da alienação de bem do

patrimônio público por exigência do art. 18 da Constituição do Estado e do art. 17 da

Lei nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração

pública. A proteção do interesse público é princípio de observância obrigatória tanto

na  elaboração  da  lei  como  em  sua  execução,  pois  no  trato  da  coisa  pública

prepondera o que é conveniente para a coletividade. Nas autorizações concedidas

por  este  Parlamento  para  alienação  do  patrimônio  do  Estado,  a  cláusula  de

destinação assegura que a utilização do bem se fará conforme esse princípio.

Ressalte-se que o projeto atende ao interesse público, uma vez que a modificação
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pretendida tem como fim último propiciar melhores condições de trabalho aos agentes

políticos representantes dessa comunidade.

Diante  do  exposto  conto  com o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.506/2013

Autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Mineira de Comunicação - EMC - e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar  empresa pública denominada

Empresa Mineira de Comunicação - EMC -, a partir  da incorporação da Fundação

Rede Minas, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura.

Art.  2°  -  A EMC tem por  finalidade  a  promoção,  a  organização,  a execução,  a

administração e a operacionalização de programas e projetos de desenvolvimento e

expansão  das  ações  e  atividades  de  comunicação,  através  do sistema de  rádio,

televisão e internet e de mídias existentes e que venham a existir, prestando serviços

de transmissão de sons (radiodifusão sonora) e de transmissão de sons e imagens

(televisão, internet e dados).

Parágrafo único - A EMC, com prazo de duração indeterminado, terá sede e foro em

Belo  Horizonte,  onde  estará  localizado  o  principal  centro  de  produção,  podendo

instalar escritórios e unidades de produção e radiodifusão em qualquer localidade.

Art. 3° - O Estado integralizará o capital social da EMC e promoverá a constituição

inicial de seu patrimônio por meio de capitalização e da incorporação de bens móveis

ou imóveis.

Art. 4° - Compete à EMC:

I - implantar e operar a Rede Minas de Televisão;

II  -  implantar  e  operar  as  suas próprias  redes  de repetição e  retransmissão de

radiodifusão, explorando os respectivos serviços;

III  -  estabelecer  cooperação e colaboração com entidades públicas ou privadas,

nacionais ou internacionais, que explorem serviços de comunicação ou radiodifusão
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pública, mediante convênios, contratos ou outros instrumentos;

IV  -  produzir  e  difundir  programação  informativa,  educativa,  artística,  cultural,

esportiva, científica, recreativa, de entretenimento e de cidadania;

V -  promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado,

necessário às atividades de radiodifusão, comunicação e serviços conexos;

VI  -  prestar  serviços no  campo de radiodifusão,  de  comunicação e  de serviços

conexos, inclusive para transmissão de atos e matérias de interesse dos Poderes

Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público do Estado;

VII  -  exercer outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pelo Conselho de

Administração da EMC; e

VIII  - garantir mínimos de 15% (quinze por cento) de conteúdo regional e de 10%

(dez por cento) de conteúdo independente em sua programação semanal.

Parágrafo único - Os serviços da EMC terão finalidade educativa e cultural, mesmo

em  seus  aspectos  informativo  e  recreativo,  e  serão  considerados  de  interesse

público, permitida a participação comercial a título de apoio cultural.

Art.  5°  -  É  dispensada  a  licitação  para  a  contratação  da  EMC  por  órgãos  e

entidades  da  administração  pública,  com  vistas  à  realização  de  atividades

relacionadas ao seu objeto, desde que o preço contratado seja compatível com o de

mercado.

Art. 6° - Para os fins do disposto no inciso VIII do art. 4º, entende-se por:

I - conteúdo regional o conteúdo produzido no âmbito das regiões de planejamento

do Estado, com equipe técnica e artística composta majoritariamente por residentes

locais;

II - regiões de planejamento do Estado:

a) o Alto Paranaíba;

b) a região Central;

c) o Centro-Oeste de Minas;

d) a região Jequitinhonha-Mucuri;

e) a Mata;

f) o Noroeste de Minas;

g) o Norte de Minas;
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h) o Rio Doce;

i) o Sul de Minas;

j) o Triângulo Mineiro;

III  -  conteúdo  independente  o  conteúdo  cuja  empresa  produtora,  detentora

majoritária dos direitos patrimoniais sobre a obra, não tenha nenhuma associação ou

vínculo,  direto  ou  indireto,  com  empresas  de  serviço  de  radiodifusão  de  sons  e

imagens ou prestadoras de serviço de veiculação de conteúdo eletrônico.

Parágrafo único - Para que se alcance o percentual mínimo de conteúdo regional,

de  que  trata  o  inciso  VIII do  art.  4º,  serão  veiculados,  na  mesma  proporção,

programas produzidos em todas as regiões do Estado.

Art. 7° - Os recursos da EMC serão constituídos da receita proveniente:

I - de dotações orçamentarias;

II - da exploração dos serviços de radiodifusão pública de que trata esta lei;

III  -  de  prestação  de  serviços  a  entes  públicos  ou  privados,  de  distribuição  de

conteúdo, modelos de programação, licenciamento de marcas e produtos e outras

atividades inerentes à comunicação;

IV - de doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados

por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;

V - de apoio cultural de entidades de direito público e de direito privado, sob a forma

de patrocínio de programas, eventos e projetos;

VI - de publicidade institucional de entidades de direito público e de direito privado,

vedada a veiculação de anúncios de produtos ou serviços;

VII - da distribuição da publicidade legal dos órgãos e entidades da administração

pública estadual;

VIII - de recursos provenientes de acordos e convênios que realizar com entidades

nacionais e internacionais, públicas ou privadas;

IX - de rendimentos de aplicações financeiras que realizar;

X -  de  rendas provenientes  de outras  fontes,  desde que não comprometam os

princípios e objetivos da radiodifusão pública estabelecidos nesta lei;

XI - da comercialização de espaços publicitários, desde que não exibam:

a)  mensagens  com  conteúdo  ou  apelo  erótico,  que  estimulem  a  intolerância,  o
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preconceito, o constrangimento público e a violência;

b) bebidas alcoólicas, agrotóxicos, armas e cigarros, remédios que necessitem de

receita médica ou qualquer produto que não tenha registro e aprovação nos órgãos

públicos municipais, estaduais e federais;

c) mensagens comerciais destinadas a crianças que se baseiem no apelo explícito

a pedidos aos pais para que comprem determinado produto.

§  1°  -  Para  os  fins  do  disposto  nesta  lei,  entende-se  apoio  cultural  como  o

pagamento  de  custos  relativos  à  produção  de  programação  ou  de  um  programa

específico, sendo permitida a citação da entidade apoiadora, bem como de sua ação

institucional, sem nenhum tratamento publicitário.

§ 2° - O tempo destinado à publicidade de qualquer natureza não poderá exceder

30% (trinta por cento) do tempo total de programação da EMC.

Art. 8° - A EMC será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria

Executiva e terá na sua composição o Conselho Fiscal e o Conselho Curador.

Art.  9°  -  O  Conselho  de  Administração,  órgão  de  caráter  consultivo  com

competência para orientar e estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de atuação

da  empresa,  será  integrado  por  quinze  membros  e  pelos  respectivos  suplentes,

nomeados pelo Governador do Estado.

§ 1° - O Conselho de Administração, cujo membros titulares serão escolhidos entre

brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, de reputação ilibada e de

reconhecido espírito público, será composto da seguinte forma:

I  -  por  um representante da  Secretaria  de  Estado de  Ciência  e  Tecnologia,  um

representante da Secretaria de Estado de Cultura, um representante da Secretaria de

Estado de Governo e um representante da Secretaria de Estado de Educação;

II - pelo Presidente da EMC;

III - por um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias;

IV - por  seis representantes da sociedade civil,  indicados na forma do estatuto,

segundo critérios de pluralidade de experiências profissionais e representatividade da

diversidade cultural do Estado;

V - três representantes entre os trabalhadores da EMC e da TV Minas.

§  2°  -  As  decisões  do  Conselho  de  Administração  serão  tomadas  por  maioria
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simples, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, em caso de empate.

§ 3° -  O quórum de deliberação do Conselho de Administração é o de maioria

absoluta de seus membros.

§ 4° - É vedada a indicação ao Conselho de Administração de:

I - pessoa que tenha vínculo de parentesco até o terceiro grau com membro da

Diretoria Executiva;

II - agente público detentor de cargo eletivo ou investido, exclusivamente, em cargo

em comissão de livre provimento da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos

municípios.

§ 5° - O mandato dos Conselheiros referidos nos incisos I,  II  e III do § 1º deste

artigo será de três anos, permitida uma única recondução, e terá seu termo de início

contado a partir da data de criação da EMC.

§ 6° - O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, a cada três meses

e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por dois terços

de seus membros.

§ 7° - Participarão das reuniões do Conselho de Administração, sem direito a voto, a

Diretoria Executiva da EMC e o Ouvidor da EMC.

§ 8° - Os membros do Conselho de Administração referidos nos incisos IV e V do §

1º deste artigo perderão o mandato no caso de:

I - renúncia;

II - processo judicial com decisão definitiva;

III - ausência injustificada a três reuniões, durante o período de doze meses.

Art. 10 - Compete ao Conselho de Administração:

I - formular as diretrizes educativas, artísticas, culturais e informativas da política de

comunicação da EMC;

II  - zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão

pública;

III  -  avaliar  a linha editorial  de produção e programação proposta  pela Diretoria

Executiva da EMC e manifestar-se sobre sua aplicação prática;

IV -  aprovar  anualmente o  Plano de Investimentos e  a  prestação de contas  da

Diretoria Executiva da EMC;
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V - promover debates públicos periódicos sobre a gestão e a programação da EMC;

VI - aprovar a aquisição e a alienação de bens imóveis;

VII  -  eleger  seu  Presidente,  entre  seus  membros,  vedada  a  eleição  entre  os

membros na forma dos incisos I e II do § 1° do art. 9º.

§ 1° - Caberá ao Conselho de Administração acompanhar o processo de consulta

pública a ser implementado pela EMC, na forma do estatuto, para a renovação de sua

composição, relativamente aos membros referidos no inciso III do § 1º do art. 9º desta

lei.

§ 2° - Para efeito do processo de consulta pública a que se refere o § 1º deste

artigo, a EMC receberá indicações da sociedade, na forma do estatuto, formalizadas

por  entidades  da  sociedade  civil  constituídas  como  pessoas  jurídicas  de  direito

privado sem fins lucrativos, voltadas, ainda que parcialmente:

I  -  à  promoção  da  ética,  da  paz,  da  cidadania,  dos  direitos  humanos  ou  da

democracia;

II - à educação ou à pesquisa;

III - à promoção da cultura, das artes ou dos esportes;

IV - à defesa do patrimônio histórico ou artístico;

V - à defesa, preservação ou conservação do meio ambiente;

VI - à representação sindical, classista e profissional;

VII - à defesa da liberdade de expressão;

VIII - à democratização dos meios de comunicação.

§ 3° - Não serão consideradas, para efeito do processo de consulta publica a que

se  refere  o  §  1°  deste  artigo,  indicações  originárias  de  partidos  políticos  ou  de

instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e

visões devocionais ou confessionais.

Art.  11 -  O Conselho Fiscal  será constituído por  três  membros titulares  e pelos

respectivos suplentes, designados pelo Governador do Estado.

§ 1° - O Conselho Fiscal contará com um representante da Controladoria-Geral do

Estado.

§  2°  -  Os  Conselheiros  exercerão  suas  atribuições  pelo  prazo  de quatro  anos,

vedada a recondução.
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§  3°  -  O  Conselho  Fiscal  reunir-se-á,  ordinariamente,  a  cada  3  três  meses  e,

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Conselho de Administração.

§ 4° - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples.

§ 5° - As reuniões do Conselho Fiscal só terão caráter deliberativo se contarem com

a presença do Presidente e de pelo menos mais um membro.

Art.  12  -  A condição  de  membro  do  Conselho  de  Administração,  da  Diretoria

Executiva  e  do  Conselho  Fiscal  da  EMC  é  privativa  de  brasileiros  natos  ou

naturalizados há mais de dez anos, nos termos do § 2° do art. 222° da Constituição

Federal.

Art. 13 - A participação nos conselhos de que trata esta lei não será remunerada,

sendo pagas pela EMC as despesas de deslocamento e estada para comparecimento

nas reuniões ordinárias ou extraordinárias.

Art. 14 - A Diretoria Executiva será composta pelo Diretor-Presidente e por até oito

Diretores, indicados e nomeados pelo Governador do Estado.

§ 1° - Os membros da Diretoria Executiva são responsáveis pelos atos praticados

em desconformidade com a lei e com o Estatuto da EMC.

§ 2° - O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de quatro anos, não

coincidente com o mandato do Governador do Estado, podendo ser renovado por

igual período e tendo como termo de início a data de criação da EMC.

§ 3° - A exoneração de qualquer membro da Diretoria Executiva é de competência

privativa  do  Governador  do  Estado  e  seu  substituto  será  nomeado  e  cumprirá  o

restante do mandato em conformidade com o estabelecido nesta lei.

§  4°  -  As  atribuições  dos  membros  da  Diretoria  Executiva  serão definidas  pelo

estatuto da EMC.

Art.  15  -  A EMC contará  com uma ouvidoria,  dirigida  por  um  Ouvidor,  a  quem

compete exercer a crítica interna da programação por ela produzida ou veiculada,

com respeito à observância dos princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão

pública,  bem  como  examinar  e  opinar  sobre  as  queixas  e  reclamações  de

telespectadores e rádio-ouvintes referentes à programação.

§ 1° -  O Ouvidor  será nomeado pelo  Conselho de Administração da EMC para

mandato de dois anos, admitida uma única recondução.
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§ 2° -  O Ouvidor somente perderá o mandato nas hipóteses de renúncia ou de

processo judicial com decisão definitiva.

§ 3° - No exercício de suas funções, o Ouvidor:

I - redigirá boletim interno mensal com críticas à programação do período, a ser

encaminhado à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração;

II - garantirá a todos os usuários e trabalhadores da EMC o sigilo, a discrição e a

fidelidade quanto ao conteúdo de suas manifestações e às providências adotadas em

relação a elas.

Art. 16 - O regime jurídico do pessoal da EMC será o de emprego público, regido

pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela respectiva legislação complementar.

§ 1° - A contratação de pessoal permanente da EMC far-se-á por meio de concurso

público de provas ou de provas e títulos, conforme disposto no estatuto, observadas

as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração.

§ 2° - Por solicitação do Diretor-Presidente, poderão ser postos à disposição da

EMC servidores de outros órgãos ou entidades da administração pública, na forma da

legislação pertinente.

Art.  17 - Fica autorizada, nos termos do inciso  IX  do art.  37 da Constituição da

República, bem como do art. 1° da Lei nº 18.185, de 2009, a contratação temporária,

mediante seleção simplificada e por prazo não excedente a doze meses, prorrogável

por igual período, de pessoal técnico e administrativo imprescindível à implantação da

EMC  e  ao  exercício  de  suas  atribuições  institucionais,  até  que  seja  realizado

concurso público.

Art.  18  -  A EMC  terá  regulamento  simplificado  para  contratação  de  serviços  e

aquisição  de  bens,  aprovado  por  decreto  do  Governador  do  Estado,  ouvida  a

Procuradoria-Geral  do  Estado,  observando-se  os  princípios  constitucionais  da

publicidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência.

Art.  19  -  O  Poder  Executivo  do  Estado  adotará  as  providências  necessárias  à

transferência para a EMC das concessões de serviços de radiodifusão sonora e de

imagens concedidos ao Estado ou a qualquer de suas entidades.

Art. 20 - Os bens e equipamentos integrantes do acervo da Fundação Rede Minas

serão transferidos e incorporados ao patrimônio da EMC.
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Art.  21  -  Os  bens  permitidos,  cedidos  ou  transferidos  pelo  Estado  para  a

organização social ADTV, bem como os adquiridos por esta com recursos oriundos do

contrato  de  gestão  firmado  com  a  Fundação  Rede  Minas,  serão  revertidos  ao

patrimônio do Estado e incorporados ao patrimônio da EMC.

Art. 22 - A criação da EMC será precedida do arrolamento e da avaliação dos bens,

direitos e obrigações que venham a ser transferidos para a EMC pelo Estado ou por

entidades de sua administração indireta, na forma do art. 20.

Art. 23 - O Poder Executivo poderá encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de

lei autorizando a abertura de crédito especial com a finalidade de incluir a EMC na Lei

Orçamentaria Anual relativa ao exercício de 2014.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  O desenvolvimento  da  televisão em nosso país,  diferentemente  de

outras experiências, como a do Rádio, se deu através da iniciativa privada, pelas

mãos de Assis Chateubriant, na década de 1950.

Porém, foi  na década de 1960 que a TV se popularizou.  Na época,  a ebulição

cultural e as lutas democráticas davam o tom na vida nacional. Com a TV não foi

diferente. Lembremos, por exemplo, os festivais de canções, nos quais a luta contra a

ditadura encontrava eco e somava-se à resistência.

Todavia, o desenvolvimento da TV pública no Brasil começa no final da década de

1960. Com caráter exclusivamente educativo, ela só começou a ganhar contornos

próprios na década de 1980, com o processo de redemocratização do País.

Hoje  a  TV  Pública  tem  quatro  diferentes  modalidades  distintas:  as  televisões

universitárias, ligadas a instituições de ensino; as televisões educativas e culturais,

vinculadas  aos  governos;  as  televisões  comunitárias,  geridas  diretamente  pela

sociedade civil - em Belo Horizonte vivemos o belo exemplo da TV Comunitária; e as

televisões legislativas.

Nossa Rede Minas foi, em conjunto com a TVE do Rio, e a TV Cultura de São

Paulo,  importante tripé no desenvolvimento da TV pública no Brasil,  havendo que

destacar, é claro, a participação importante das emissoras do Rio Grande do Sul, da
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Bahia, do Paraná, de Pernambuco, de Sergipe, entre outras.

A realização dos fóruns nacionais de TVs públicas foi crucial para a remodelagem e

o avanço do setor no País. Fruto de intensos e diversos debates, o coroamento desse

processo foi a fundação da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.

Com relação a nosso estado, ouso afirmar que o principal compromisso de uma

televisão pública como a nossa é mostrar Minas Gerais para os mineiros e para todo

o mundo.

A fim de trabalhar em prol do avanço para um novo patamar da rede pública de

televisão em Minas Gerais, entendo ser a criação da EMC o caminho a ser trilhado.

- 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 4.507/2013

Declara de utilidade pública a Liga Desportiva de Ribeirão das Neves, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Liga  Desportiva  de  Ribeirão  das

Neves, com sede nesse Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Mário Henrique Caixa

Justificação: A Liga Desportiva de Ribeirão das Neves é uma associação civil de

direito privado, sem fins lucrativos, com atuação nesse Município.

A entidade tem como objetivo difundir, aperfeiçoar e disciplinar a prática do desporto

amador,  organizar campeonatos e torneios,  servindo ao município,  ao Estado e à

União.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias. A entidade atende aos requisitos exigidos pela

Lei n.° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.508/2013

Dispõe  sobre  a  normatização  da  distribuição  de  aparelhos,  medicamentos  e

insumos para diabéticos e hipertensos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica o Poder  Executivo obrigado a garantir  o  acesso de diabéticos  às

tecnologias avançadas,  aos exames e a todos os tipos de medicação disponíveis

(incluídos  todos  os  tipos  de  insulinas,  em  frascos  e  refis,  para  DM1  e  DM2),

equipamentos apropriados (glicosímetros, seringas,  canetas,  bombas,  etc.)  e  seus

respectivos  insumos  (fitas  reagentes,  agulhas  apropriadas,  canoplas)  para  a

aplicação de insulinas.

Parágrafo único - Os medicamentos e insumos de que trata o artigo anterior serão

fornecidos de acordo com a necessidade de cada paciente e o prescrito por cada

endocrinologista que o acompanha.

Art.  2° - Compete à Secretaria de Estado de Saúde a substituição de aparelhos

defeituosos, incumbindo-lhe também a ação educativa e fiscalizadora pertinente.

Art. 3° - Os processos junto às secretarias municipais e estadual de saúde para

obtenção das chamadas "insulinas especiais" e tratamentos avançados não poderão

exceder o prazo máximo de trinta dias, ficando garantido ao paciente, na entrada do

seu pedido e em caráter liminar, as doses necessárias até a conclusão do processo.

§1° - Na falta dos insumos e medicações nas secretarias municipais e estadual de

saúde por mais de 72 horas, o paciente terá o direito de buscar sua medicação e

insumos  nas  farmácias  particulares,  garantindo-lhe  os  governos  estadual  ou

municipais o reembolso dos valores gastos, bastando a apresentação da nota fiscal

em nome do paciente cadastrado junto ao SUS, com a descrição de sua compra.

§2° - O padrão das agulhas fornecidas aos diabéticos pelas secretarias municipais

de saúde que usam seringas será de, no máximo, 6mm (seis milímetros) e o calibre

de 0,25mm (zero vírgula vinte e cinco milímetros), com prioridade para a distribuição

de  canetas  de  aplicação,  com  suas  respectivas  agulhas,  garantindo,  assim,  o
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tratamento humanizado e o menor número possível de desistência dos tratamentos

dos insulinodependentes.

§ 3° - Fica garantido ao responsável ou aplicador da insulina injetável no paciente

que não conseguir fazê-lo o amplo acesso às escolas das redes pública e privada,

para os procedimentos necessários.

Art. 4° - Fica criada a Carteira de Informação do paciente diabético, onde constarão

detalhes de sua patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento

de urgência e emergência, a ser fornecida pela Secretaria de Estado da Saúde de

Minas Gerais a todos os pacientes diabéticos cadastrados no SUS ou que se utilizam

da rede particular.

Art.  5°  -  A  partir  da  data  da  publicação  desta  lei,  fica  obrigatório,  em  todo

atendimento de urgência e emergência, nas redes particular  e pública, o Teste de

Glicemia Capilar.

Parágrafo  único  -  Em caso de qualquer  alteração nos  padrões  da Organização

Mundial de Saúde, a possibilidade de ser diabético deverá ser informada ao paciente

ou ao seu responsável.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Arlen Santiago

Justificação: O diabetes mellitus é conhecido pelo homem há milênios, já tendo os

antigos  egípcios  detectado a  presença de  açúcar  na  urina  humana.  Em  1921,  a

doença passou a ser controlada com a descoberta de insulina, um dos elementos

vitais de produção de energia de que necessita o diabético.

Pessoas  com  um grau muito  acentuado de diabetes  devem  tomar  diariamente,

medicamentos e injeções de insulina para impedir que a glicose e demais elementos

vitais para o organismo sejam expelidos na urina, o que pode levar ao coma e até ao

óbito.

Doença degenerativa, o diabetes, se não controlado, pode causar  uma série de

outros problemas, e é o maior responsável pela cegueira. Doenças cardiológicas e

renais,  dificuldades de cicatrização, gangrena e problemas circulatórios são outras

das complicações que podem acometer o diabético.
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O  exame  inicial  (glicemia  capilar)  para  detecção  do  diabetes  é  extremamente

simples - dura apenas alguns segundos e não requer o estado de jejum. O resultado

com equipamento (glicosímetro) confiável e devidamente aferido é tido como de total

credibilidade.

O diabetes, apesar de ocasionalmente produzir sintomas desde o seu início, pode,

muitas  vezes,  não  os  produzir,  passando  despercebido  ao  doente.  Por  isso  é

importante que o mal seja descoberto o mais precocemente possível. Mediante um

tratamento adequado e um controle rigoroso da doença, pode o diabético ter uma

vida normal e sadia. Sendo um mal hereditário, as probabilidades de sua expansão

aumentam consideravelmente; daí a necessidade de sua detecção e controle ainda

na infância.

Em nosso país são milhares de pessoas, cerca de 8% da população, acometidas

pela  enfermidade.  A motivação  principal  do  presente  projeto  é  fazer  com que  as

crianças  e  os  jovens  sejam  prevenidos  em  relação  ao  diabetes  e,  para  os  que

porventura o tiverem, cedo iniciem o seu tratamento médico.

Diante do exposto, e com o objetivo de se instituir em Minas Gerais, como política

de  Estado,  a  humanização  do  tratamento  dos  portadores  de  diabetes  mellitus  e

hipertensos, solicito o recebimento do presente projeto, sua tramitação e publicação

na forma regimental,  o processamento e o indispensável apoio de nossos nobres

pares para sua discussão e final aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.509/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro JK - ACBJK - , com

sede no Município de Guarda-Mor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

ACBJK - , com sede no Município de Guarda-Mor.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Tadeu Martins Leite
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Justificação: A Associação Comunitária do Bairro JK está sediada no Município de

Guarda-Mor.  É  uma entidade civil  sem  fins  lucrativos,  com duração  ilimitada.  Foi

fundada em 9 de novembro de 1993 e encontra-se em regular funcionamento há mais

de um ano, conforme atestado de funcionamento emitido pelo prefeito municipal.

Sua  diretoria  é  composta  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  e  não  é

remunerada pelas atividades que exercem na associação.

Conforme o seu estatuto, suas finalidades principais são congregar os moradores

para  melhoria  da  qualidade  de  vida,  estimular  e  apoiar  a  defesa  dos  interesses

comunitários,  proporcionar  a  ampliação  da  organização  comunitária  e  prestar

assessoria aos moradores, entre outras.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação

apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,  contamos com o apoio dos

ilustres pares para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.510/2013

Declara de utilidade pública a Associação Oasis de Assistência Social, 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 Oasis  de  Assistência

Social, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Vanderlei Miranda

Justificação: A associação comunitária, com sede no município de Belo Horizonte, é

uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, criada em 10/12/2009 com a

finalidade  de  desenvolver  importantes  trabalhos  no  campo  de  assistência  social,

promoção humana e segurança alimentar.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias.



1096
____________________________________________________________________________

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.511/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi - Acat.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Condutores Auxiliares

de Táxi - Acat -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em

epígrafe, que declara de utilidade pública a Associação dos Condutores Auxiliares de

Táxi - Acat.

Fundada no ano de 1997, a Acat é uma entidade sem fins lucrativos, que atua na

organização da classe de condutores auxiliares de táxi de Belo Horizonte e Região

Metropolitana, prestando assistência ampla aos seus associados e proporcionando

cursos de capacitação profissional para taxistas.

Diante  do exposto,  pedimos o  apoio  dos nobres pares  para  a  aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.512/2013

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto

- Feop -, com sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Fundação Educativa  de  Rádio  e

Televisão Ouro Preto - Feop -, com sede no Município de Ouro Preto..
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Tiago Ulisses

Justificação:  A Fundação Educativa  de  Rádio  e  Televisão  Ouro  Preto  -  Feop -,

entidade sem finalidade lucrativa e constituída de pessoas idôneas, tem por objetivos

complementar os programas de educação formal em todos os níveis, minimizar as

carências dos indivíduos em idade escolar que se encontram fora da escola, bem

como  promover  e  divulgar  atividades  culturais  ligadas  às  características  da

comunidade local, visando à preservação de bens e de valores culturais e ao estímulo

de produção e difusão cultural, entre outros.

A Feop 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.513/2013

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Divisa Máster, com sede no

município de Divisa Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Divisa Máster,

com sede no Município de Divisa Alegre.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Neilando Pimenta

Justificação:  A Associação  Desportiva  Divisa  Máster  é  sociedade  civil  sem  fins

lucrativos, que desenvolve ações sociais e esportivas em favor dos seus assistidos,

com vistas a proporcionar-lhes significativa melhoria em sua qualidade de vida, bem

como promover a cidadania no seio da comunidade de Divisa Alegre.

Dessa  forma,  conforme  disposto  em  seu  estatuto  social,  a  Desportiva  Máster



1098
____________________________________________________________________________

realiza, especialmente, atividades em favor dos jovens e adultos carentes de Divisa

Alegre, voltadas à defesa do direito ao lazer e à manutenção das condições de saúde

de todos, prestando, assim, relevantes serviços de reconhecido interesse público à

sociedade.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 8/1/2011, 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 meu

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 4.514/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Idoso de Divisa Alegre -

Acida -, com sede no Município de Divisa Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Divisa Alegre - Acida -, com sede no Município de Divisa Alegre.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Neilando Pimenta

Justificação:  A Associação  Comunitária  do  Idoso  de  Divisa  Alegre  -  Acida  -  é

sociedade civil, sem fins lucrativos, que empreende ações assistenciais em favor dos

seus  assistidos,  com  vistas  a  proporcionar-lhes  significativa  melhoria  em  sua

qualidade de vida,  bem como propiciar  o desenvolvimento econômico e social  da

comunidade de Divisa Alegre.

Dessa  forma,  conforme  disposto  em  seu  estatuto  social,  a  Acida  desenvolve,

especialmente, atividades em favor dos idosos carentes de Divisa Alegre, voltadas à

manutenção e defesa da sua dignidade,  prestando,  assim,  relevantes serviços de

reconhecido interesse público à sociedade.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 3/12/2011, a referida entidade
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cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

meu 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 4.515/2013

Assegura  condições  de  acessibilidade  as  pessoas  com  deficiência  física  na

utilização de meios de transporte públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  assegurado  no  Estado  o  direito  de  as  pessoas  com  deficiência

receberem tratamento prioritário e adequado, de forma a garantir-lhes condição para

utilização dos serviços de transporte público.

Art. 2º - As empresas prestadoras de serviços de transporte público de passageiros

deverão providenciar elevadores de ônibus, localizados próximos à porta de acesso,

identificados  e  sinalizados  conforme  normas  técnicas  de  acessibilidade  da

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

§ 1º - O não cumprimento do que consta no caput deste artigo obriga as empresas

prestadoras de serviços de transporte público a disponibilizar um veículo para realizar

o transporte do passageiro portador de deficiência física.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Um problema antigo e que está cada vez mais evidente no transporte

público do Estado são os elevadores para cadeirantes, instalados em ônibus. Esses

equipamentos não funcionam, e os passageiros especiais sempre ficam prejudicados,

tornando-se cena comum para os usuários do transporte público o desrespeito com

os portadores de necessidades especiais que utilizam cadeira de rodas.
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Assim, no intuito de promover a acessibilidade com segurança e autonomia para as

pessoas com deficiência, apresentamos este projeto de lei, uma vez que o transporte

público deve atender às demandas de todos os segmentos de nossa sociedade, com

dignidade e cidadania.

Portanto, conto com os nobre colegas para aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.516/2013

Proíbe o uso de máscara ou de qualquer adereço que oculte o rosto e impeça a

identificação de cidadão em manifestações públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O direito constitucional à reunião pública para manifestação de pensamento

será protegido pelo Estado nos termos desta lei.

Art. 2° - Fica proibido o uso de máscara, pano, adorno ou objetos similares que

impeçam  a  identificação  visual  de  cidadão  por  autoridades  competentes  em

manifestações públicas.

Parágrafo  único  -  Fica  assegurada  a  livre  manifestação do pensamento,  sendo

vedado o anonimato.

Art.  3°  -  A  reunião  pública  para  manifestação  de  pensamento,  garantida

constitucionalmente, será exercida:

I - pacificamente;

II - sem o porte ou o uso de armas;

III - em locais abertos;

IV - sem o uso de máscara, pano, adorno ou objetos similares que cubram o rosto

do indivíduo e impeçam ou dificultem sua identificação;

V - mediante prévio aviso à autoridade policial.

§ 1° - Incluem-se entre as armas mencionadas no inciso II do  caput deste artigo

armas de fogo, armas brancas, pedras, bastões, tacos e similares.

§ 2° - A comunicação de que trata o inciso V do caput deste artigo deverá ser feita à

delegacia  ou  ao batalhão em cuja circunscrição se realize  ou se inicie  a  reunião
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pública para manifestação de pensamento.

§ 3° - A vedação de que trata o inciso IV do  caput deste artigo não se aplica às

manifestações culturais estabelecidas no calendário oficial do Estado.

§ 4° - Considera-se comunicada a autoridade policial quando a convocação para a

manifestação de pensamento ocorrer através da internet e com antecedência igual ou

superior a quarenta e oito horas.

Art.  4° -  As Polícias Civil  e Militar  somente intervirão em reuniões públicas para

manifestação de pensamento a fim de garantir o cumprimento de todos os requisitos

do art. 3° ou para a defesa:

I  -  do  direito  constitucional  relativo  a  outra  reunião  anteriormente  convocada  e

comunicada à autoridade policial;

II - das pessoas humanas;

III - do patrimônio público;

IV - do patrimônio privado.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Fábio Cherem

Justificação:  Conforme previsto  no  art.  5°,  inciso  IV,  da  Constituição  Federal,  é

garantida a livre manifestação do pensamento,  sendo vedado o anonimato,  o que

também está em conformidade com o determinado na Constituição Estadual, no art.

227, inciso I.

O que se tem visto no Brasil, entretanto, quando se trata de manifestações públicas,

é  o  oportunismo  de  séquitos  extremistas  que  se  aproveitam  da  massa  popular

insatisfeita  presente  nas  ruas  para  fazer  ataques  a  propriedades  privadas,  ao

patrimônio público e até mesmo a outros cidadãos. Esses grupos desrespeitam todos

os tipos de normas, protegidos por indumentárias que lhes garantem o anonimato, e é

inadmissível que o Estado seja conivente com eles.

É importante ressaltar, todavia, que não é objetivo deste projeto refrear as vozes

populares que têm o direito e o dever de exercer a política nas ruas. O que causa

indignação,  porém,  é  que  a  população  de  bem,  desejosa  de  também  participar

desses movimentos, não esteja em segurança nesses momentos e seja atacada por



1102
____________________________________________________________________________

vândalos não identificáveis.

A violência que hoje se vê nas ruas é exercida exatamente por aqueles que nem

mesmo podemos chamar de manifestantes; são extremistas raivosos e desordeiros,

que  se  aproveitam  das  aglomerações  e  do  anonimato  para  cometer  seus  crimes

impunemente.  Esses  vândalos  infiltrados  nos  protestos  populares  já  causaram

enorme prejuízo não só aos cidadãos e a empresas privadas como também ao poder

público, destruindo até mesmo obras de mobilidade urbana em Belo Horizonte.

Entendendo que esse tipo de manifestação não é legítimo e não corresponde ao

desejo da maioria da população, vimos por bem que haja um maior controle sobre a

realização das manifestações, com vistas a garantir as boas práticas democráticas e

republicanas.

É pensando  exatamente  na  manutenção irrefreável  da participação popular  que

proponho  este  projeto  de  lei.  Considerando  o  legítimo  interesse  público  da

proposição, conto com sua aprovação pelos nobres pares.

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.474/2013, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.517/2013

Declara de utilidade pública o Clube Social de Terceira Idade em Lagoa Santa, com

sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube Social de Terceira Idade em

Lagoa Santa, com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação:  O  Clube Social  de  Terceira  Idade  em  Lagoa  Santa,  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  nº



1103
____________________________________________________________________________

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.518/2013

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Conceição do Mato Dentro o trecho rodoviário que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-10

que vai do Km 162 ao Km 165.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conceição do

Mato Dentro a área de que trata o art. 1°.

Parágrafo único- A área a que se refere o caput deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Conceição do Mato Dentro e destina-se à instalação de via

urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.

2°.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Gustavo Valadares

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

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Conceição do Mato Dentro o trecho que especifica.

Justificamos o pedido em razão do grande interesse desse município no referido

perímetro, tendo em vista a expectativa de urbanização e crescimento da cidade.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
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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 4.519/2013

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.995; de 1º de julho de 2010,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O imóvel de que trata a Lei nº 18.995, de 1º de julho de 2010, passa a

destinar-se à construção de um parque de exposições, à implantação de centro de

recuperação  de  dependentes  químicos  e  à  regularização  fundiária  de  terrenos

ocupados por famílias carentes da região.".

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Ivair Nogueira

Justificação: O imóvel de que trata este projeto foi doado ao Município de Antônio

Carlos nos termos da Lei nº 18.995, de 1º/7/2010, destinando-se à implantação de um

centro  de  recuperação  de  dependentes  químicos  e  à  regularização  fundiária  de

terrenos ocupados por famílias carentes da região.

A proposição objetiva ampliar a destinação pública do imóvel doado de forma a ser

utilizado para a construção de um parque de exposições.  Como o  município não

possui área própria para essa finalidade, o imóvel que se propõe afetar é o mais

adequado para a construção do parque de exposições.

A nova  destinação  não  causará  nenhum  prejuízo  àquelas  previstas  na  lei  de

doação, tendo em vista que o imóvel é constituído por uma área de 180 hectares.

Além  disso,  a  construção  do  parque  atende  aos  interesses  da  população  e  visa

fomentar o agronegócio, base da economia local.

Sendo essas as razões que ensejam a apresentação deste importante projeto de

lei, conto com a anuência dos pares para a sua aprovação.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 4.520/2013

Dá a denominação de Edifício Promotor de Justiça Sebastião Naves de Resende

Filho ao prédio destinado ao Ministério Público Estadual no Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominado  Edifício  Promotor  de  Justiça  Sebastião  Naves  de

Resende Filho  o prédio destinado ao Ministério  Público Estadual  no Município  de

Araguari.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A  finalidade  desta  proposição  é  dar  a  denominação  de  Edifício

Promotor  de  Justiça  Sebastião  Naves  de  Resende  Filho  ao  prédio  destinado  ao

Ministério Público Estadual no Município de Araguari.

O homenageado, falecido em 18/5/2013, prestou relevantes serviços à sociedade

mineira e ao Ministério Público do Estado, laborando, especialmente no Município de

Araguari, com dedicação e zelo.

Por tais razões, contamos com o apoio dos demais parlamentares para a aprovação

desta proposição.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.521/2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 150, de 17 de dezembro de 2012, celebrado no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº 150,  de 17 de dezembro de 2012,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que

altera o Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS

nas saídas interestaduais de rações para animais e dos insumos utilizados em sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS

Nº 5.574/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Passa-Quatro pelo 125º aniversário

desse município.

Nº 5.575/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Extrema pelo 111º aniversário desse

município.

Nº 5.576/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Jacutinga pelo 112º aniversário desse

município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.577/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  54º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram em ocorrência no Bairro Platina, em Ituiutaba, que resultou na prisão de um

menor,  de  duas  pessoas  e  na  apreensão  de  2kg de  maconha,  uma balança  de

precisão, uma pedra de crack e uma quantia em dinheiro; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida

recompensa a esses policiais pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 5.578/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  56º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram em ocorrência,  em Itajubá,  que resultou  na  prisão de uma pessoa e  na

apreensão de três espingardas, um revólver calibre 38, uma garrucha calibre 22, uma

carabina, uma coronha, uma telha, pólvora, chumbo, espoletas e farta munição de

diversos  calibres;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências para que seja concedida recompensa a esses militares pelo relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 5.579/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares da 8ª Companhia de Polícia Militar Especial
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pela atuação em ocorrência no Bairro Esplanada, em Montes Claros, que resultou na

apreensão de uma menor, 2kg de maconha, 1,5kg de pasta-base de cocaína e na

prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido

de providências para que seja concedida recompensa a esses militares pelo relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 5.580/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  45º  Batalhão  de  Polícia  Militar  pela

atuação em ocorrência no Bairro Prado, em Paracatu, que resultou na apreensão de

dois menores, de mais de 1,5 kg de maconha, uma balança de precisão, oito pedras

de crack, um papelote de cocaína, um aparelho de som automotivo, quatro celulares,

três facões, um podão, R$2.386,00 e na prisão de três pessoas; e seja encaminhado

ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida

recompensa  a  esses  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.581/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Ibiá pelo 90º aniversário desse município.

Nº  5.582/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  a  comunidade  de  Coromandel  pelo  90º  aniversário  desse

município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  5.583/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à presidência da Minas Gerais Serviços S.A pedido de informações

sobre o orçamento executado em cada Unidade de Atendimento Integrado no Estado,

nos  últimos  três  anos,  e  o  número  de  servidores  públicos,  trabalhadores  e

terceirizados da MGS que tenham sido admitidos e demitidos nos últimos três anos. (-

À Mesa da Assembleia.)

Nº  5.584/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cemig  pedido  de  providências  para  que  não  feche  o  posto  de

manutenção  do  Município  de  Campos  Altos,  que  atua  com  equipe  própria.  (-  À

Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 5.585/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão de
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Polícia Militar, que atuaram em ocorrência em Vespasiano que resultou na apreensão

de dois menores, 644 pinos de cocaína, R$50,00 e na prisão de duas pessoas; 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  5.586/2013,  do  deputado  Deiró  Marra,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao PM Gilflávio Luiz Ferreira pelo trabalho desenvolvido à

frente do programa Jovens Construindo a Cidadania, no Município de Patrocínio. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.587/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Carmo  de  Minas  pelo  aniversário  desse

município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.588/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares mencionados, lotados na 22ª Cia. PM

IND/12  RPM,  pela  prisão  de  uma  mulher  envolvida  com  tráfico  de  drogas,  em

Caratinga,  no  Vale  do  Rio  Doce.  (Semelhante  proposição  foi  apresentada

anteriormente pelo deputado Cabo Júlio. Anexe-se ao Requerimento nº 5.572/2013,

nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 5.589/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  mencionados,  lotados  na  2ª  Cia.

ROTAM/BTL ROTAM, pela apreensão de dois menores suspeitos de envolvimento

com tráfico de drogas, na Vila São Lucas, região Centro-Sul de Belo Horizonte. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.590/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, pelo

lançamento do livro Memória e arte do queijo do Serro - O saber sobre a mesa. (- À

Comissão de Cultura.)

Nº 5.591/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a comunidade de Luz pelo  aniversário desse município.  (-  À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.592/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Mercado Central Abastecimentos e Serviços pelos 84 anos de
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sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.593/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Três  Corações  pelo  aniversário  desse

município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do deputado Fred Costa em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação da

Frente Parlamentar em Defesa da Revitalização da Região da Lagoinha.

Proposições Não Recebidas

- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do deputado Ivair Nogueira em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a comunidade de Pará de Minas pelo aniversário desse município.

Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Sávio Souza

Cruz.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.

O  deputado  Paulo  Guedes*  -  Sr.  Presidente,  deputadas,  deputados  e  público

presente, cumprimento de forma especial todos os mineiros que nos acompanham

pela TV Assembleia nas diversas cidades de Minas Gerais.

Caros amigos e nobres colegas deputados, venho a esta tribuna para agradecer-

lhes terem votado há duas semanas o novo Código Florestal de Minas Gerais, projeto

que há muito tempo se arrastava nesta Casa, depois de uma série de negociações

com  várias  entidades,  ambientalistas,  pequenos  agricultores,  produtores,  grandes

produtores, enfim, com todas as pessoas que esperavam que esta Casa desse um

rumo à questão do Código Florestal de Minas Gerais, que estava em desacordo com

o Código Florestal Brasileiro, já em vigor.

Foram várias as contribuições, assim como as discussões na Casa.  Avançamos

muito  quando  aprovamos  a  Emenda  nº  24,  que  trata  da  redistribuição  do  ICMS

Ecológico  em  Minas  Gerais,  que  era  distribuído  com  o  seguinte  critério:  45,45%

desses 1% iam para as cidades que têm rede de esgoto e estação de tratamento;
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outros 45,45% iam para as cidades que têm unidade de conservação; e apenas 9,1%

para os municípios que têm mata seca.

Entendemos que esse critério não ia ao encontro do objetivo do ICMS Ecológico.

Quem estava recebendo a maior fatia do ICMS Ecológico em Minas eram justamente

os  municípios  mais  ricos  e  os  maiores  poluidores,  como  Belo  Horizonte,  Betim,

Contagem, Uberlândia e Uberaba, cidades mais ricas de Minas Gerais. As cidades do

Norte de Minas, nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri - e quando digo cidades

refiro-me não só à região urbana, mas principalmente aos municípios e à parte rural

de  cada  um  deles  -,  vêm  sendo  prejudicadas  pela  legislação  ambiental.  Senão,

vejamos: municípios como Jaíba, Matias Cardoso, Varzelândia, Verdelândia, Manga,

Januária e vários do Vale do Jequitinhonha, como Virgem da Lapa, Araçuaí e Salinas,

toda aquela região que tem grande concentração de mata seca - a nova legislação

entende que mata seca é um bioma de mata atlântica e, portanto, não pode haver

desmatamento  -,  ou  seja,  o  Norte  de  Minas  paga um  preço  para  que  as  outras

regiões  do  Estado  se  desenvolvam.  Tanto  o  Norte  quanto  o  Jequitinhonha  se

transformaram num pulmão do Estado de Minas Gerais,  assim como a Amazônia

para o Brasil.

Mas o retorno que esses municípios recebem é praticamente zero. Eles ficam com

o ônus de não poder  produzir  e de não poder  gerar  emprego e renda,  enquanto

outras regiões, como o Triângulo Mineiro, que desmatou 97%, regiões ricas, que não

têm nada  preservado,  estão  recebendo  o  ICMS Ecológico.  Isso  é  uma tremenda

distorção,  e esta Casa não pode continuar acatando isso.  Por  isso apresentamos

essa emenda ao novo Código Florestal, que redistribui de forma mais justa o ICMS

Ecológico em Minas Gerais.

Como ficou a nova distribuição? Utilizamos critério igual para os três itens: unidade

de conservação, 33,34%; mata seca, 33,33%; e rede de esgoto, 33,33%. Isso foi fruto

de  um acordo  nesta  Casa entre  o  autor  do  projeto  do  Código  Florestal  e  dessa

emenda, que é este deputado, e os líderes da oposição e governistas da Assembleia,

o que permitiu que a emenda fosse aprovada por unanimidade.

O que esperamos depois da aprovação dessa emenda? Que o governador Antonio

Anastasia  promulgue  o  código  florestal  acatando  as  emendas,  principalmente  a
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Emenda nº 24, que trata da nova redistribuição do ICMS Ecológico no Estado. Fiquei

sabendo que algumas pessoas no governo estão trabalhando para que o governador

vete a emenda. Isso seria um retrocesso histórico e uma falta de sensibilidade com o

Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Por isso não quero acreditar

que essas forças consigam remover o que foi aprovado nesta Casa. Tenho certeza de

que o governador está ciente das distorções históricas de Minas Gerais e da forma

absurda como é distribuído o ICMS no Estado, que é a mais perversa de todo o País,

concentrando-se  praticamente  nas  mãos  de  uma  pequena  parte:  trinta  e  poucos

municípios de Minas ficam com mais de 90% de todo o ICMS arrecadado no Estado,

75%  do  VAF  fica  na  fonte,  ou  seja,  onde  se  produz,  como  se  os  municípios

consumidores e os cidadãos que neles vivem também não tivessem o mesmo valor. É

como se algumas castas que nascem em Betim, em Contagem, em Uberlândia, em

Belo Horizonte, nas cidades mais ricas fossem mais importantes, mais mineiras do

que  os  mineiros  que  nascem  no  Jequitinhonha  e  no  Norte  de  Minas.  Há  uma

desigualdade,  uma  discrepância  inaceitável  na  redistribuição  do  ICMS  em  Minas

Gerais. Encontramos essa brecha no Código Florestal, e não muda muita coisa, não.

Estamos mexendo em apenas 1%. Mas 99%, deputado Luiz Henrique, vão continuar

intocáveis. Mexer, deputado Duarte Bechir, nesse 1% do ICMS Ecológico melhora a

situação de muita gente no Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha.

Nesta Casa fizemos justiça com a região que já sofre, que é castigada pelos efeitos

da  seca  que  a  assola  todos  os  anos,  principalmente  agora,  quando  estamos

convivendo com a pior seca dos últimos 40 anos.

Nada mais justo que esta Casa cobre do nosso governador a sanção do projeto do

Código Florestal, com a Emenda nº 24, de minha autoria, que redistribui de forma

mais  justa  1% do  ICMS Ecológico  em  Minas  Gerais.  Isso  permitirá  que  cidades

pobres,  como  Pai  Pedro,  que  sobrevive  praticamente  apenas  do  Fundo  de

Participação dos Municípios - FPM -, tenham acréscimo em torno de R$40.000,00 por

mês na arrecadação; isso permitirá que Varzelândia tenha R$60.000,00 a mais por

mês na sua arrecadação; isso permitirá que Matias Cardoso, Jaíba, Manga e todas as

cidades  do  Norte  e  do  Jequitinhonha  tenham  um  acréscimo  significativo  na  sua

arrecadação de ICMS.
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Não vamos tirar  quase  nada de  ninguém,  porque  os  critérios  que estão  sendo

usados alteram muito pouco o valor. Belo Horizonte, por exemplo, presidente, perderá

algo em torno de R$4.000,00 por  mês.  Para quem arrecada R$70.000.000,00 de

ICMS  por  mês,  perder  R$4.000,00  não  significa  absolutamente  nada.  Entretanto,

R$4.000,00 a mais para Berilo,  Virgem da Lapa, Rubelita,  Santa Cruz de Salinas,

Novo Horizonte, Manga, Porteirinha e Espinosa faz muita diferença. Nessas regiões,

qualquer recurso extra que chegue faz muita diferença. Estamos falando de regiões

onde os prefeitos têm de socorrer suas comunidades com caminhão-pipa. Estamos

falando de uma região  imensa geograficamente,  onde os municípios  têm 4,  5,  6,

alguns até 8 mil quilômetros de estradas rurais, e têm de levar estudantes às escolas

com dificuldade, porque não têm estradas e arrecadação própria. São municípios já

penalizados  pela  legislação  e  pela  história  política  de  Minas  Gerais,  sempre

renegados a segundo plano, mas que mesmo assim conseguiram manter suas matas

preservadas  e  pagam  ônus  pelo  desenvolvimento  de  outras  regiões,  como  o

Triângulo Mineiro.

Por isso, quero fazer um apelo ao nosso governador Antonio Anastasia: que não

vete a Emenda nº 24, aprovada, fruto do acordo feito nesta Casa, celebrado com

autorização  do  governo  por  intermédio  de  seus  líderes  nesta  Casa  e  do  líder

Bonifácio Mourão. Por isso quero pedir ao nosso líder Bonifácio Mourão e a todos os

outros que acompanharam nossas negociações que conversem pessoalmente com

nosso  governador  para  que a  emenda  seja  mantida  no  texto.  Hoje  recebi  vários

recados para  que conversasse com os  líderes  do  governo,  porque está  havendo

pressão para que o governador vete os recursos extras do ICMS Ecológico para os

municípios pobres do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, municípios que

pagam a conta do desenvolvimento de outras regiões do Estado. Não é justo que

fiquemos  engessados,  sem  produzir,  atrair  empresas  ou  gerar  empregos  e  não

sermos atendidos na redistribuição do ICMS Ecológico, aprovada por unanimidade

nesta Casa.

Fica aqui o nosso apelo, fica aqui o nosso chamado para que todos os prefeitos do

Norte de Minas e do Jequitinhonha também façam o pedido, enviem telegrama e e-

mail cobrando do governador a sanção dessa emenda, fruto do acordo combinado
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pelos líderes governistas desta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.

O deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira, deputadas e

deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia, quero chamar atenção para

pontos de extrema importância dentro da realidade brasileira atual. Portanto, preparei

uma matéria, deputado Hélio Gomes, para que V. Exa. saiba o que realmente está

acontecendo no Brasil.

O atual modelo de distribuição dos recursos arrecadados e repassados aos entes

federados é desumano, pois a maioria dos estados brasileiros e os municípios estão

de joelhos pegando empréstimos para terem condições de pagar e quitar o volume

cada vez mais acentuado de suas despesas. Falta bom senso, planejamento e visão

mais democrática por parte do governo federal. O que estamos vendo por parte do

governo  federal  é  a  total  falta  de  visão  administrativa,  que  já  começa  a  trazer

problemas sérios. Por exemplo, o governo está usando a multa do FGTS para cobrir

perdas de receita. O Tesouro tem dívida de 9,1 bilhões de reais com o fundo, e a

devolução dos recursos não tem prazo determinado para ocorrer.

O Tesouro Nacional tem utilizado desde o ano passado o dinheiro arrecadado com

a multa adicional de 10% do FGTS, paga pelas empresas quando demitem sem justa

causa,  para  cobrir  perdas  de  arrecadação.  Pelo  balanço  do  fundo  no  primeiro

semestre deste ano, a dívida do Tesouro Nacional com o FGTS, que pertence aos

trabalhadores,  chega  a  9,1  bilhões  de  reais.  Está  usando  isso  para  dar

sustentabilidade  a  programas  sociais  como  o  Minha  Casa,  Minha  Vida  e  outros

tantos, para abaixar contas de luz. Mas está usando o dinheiro do trabalhador para

isso.

Soma-se a isso um assunto que foi pauta da campanha, que são as privatizações,

que os militantes do governo federal combatiam veementemente, mas agora estão

usando os modelos de concessões para tentar melhorar a infraestrutura do Brasil. No

entanto,  para variar,  esbarrando na falta  de planejamento mais claro e detalhado.

Para exemplificar, vou ler na íntegra o editorial do jornal Estado de Minas desta terça

feira, 17/9/2013: “Um fracasso que preocupa. Mais do que razões para polemizar o
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modelo ou sustentar longas e quase sempre improdutivas discussões ideológicas, o

fracasso do leilão de concessão de importantes trechos da BR-262, entre Minas e o

Espírito Santo, soa para os mineiros como motivo de apreensão. É que, além dessa

obra prevista para a BR-262 e da que foi leiloada da BR-050, no Triângulo Mineiro,

Minas tem pelo menos mais cinco trechos na fila para serem lançados em disputa até

o fim do ano pelo governo da União.

A frustração  do  leilão  da  262  preocupa  ainda  mais  por  terem  o  Ministério  dos

Transportes e o Dnit considerado aquele trecho como um dos 'filés' do programa de

concessões  de  rodovias  federais.  Aliás,  por  esse  motivo,  ele  e  o  da  050  foram

escalados  para  proporcionar  uma  estreia  de  gala  da  retomada  das  concessões

federais no setor, paralisadas há oito anos”. É bla-bla-blá para lá, é bla-bla-blá para

cá. E nada sai do papel.

“Hospedando  a  maior  malha  rodoviária  federal  do  País,  graças  à  sua  posição

geográfica e ao dinamismo de sua economia, Minas não tem mesmo como ficar de

fora  de  qualquer  plano  rodoviário  em  âmbito  nacional.  Mas,  nem  por  isso,  tem

recebido a atenção de que suas estradas precisam, como destaca reportagem de

hoje do Estado de Minas. À exceção do trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro da

BR-040,  o  de  Belo  Horizonte  a  São  Paulo  da  BR-381,  conhecida  como Rodovia

Fernão Dias, os mineiros e quem passa pelo Estado são obrigados a transitar por

pistas sem duplicação e, pior ainda, sem manutenção adequada.”

Vai além o editorial do Estado de Minas. “Muitas mantêm o superado traçado de

várias  décadas  passadas,  quando  o  volume  de  mercadorias  e  a  quantidade  de

pessoas  transportadas  eram  muito  menores,  além,  é  claro,  de  o  tamanho  dos

caminhões e a potência dos carros serem hoje muito maiores. Os resultados são

estatísticas assustadoras de acidentes com milhares de feridos e centenas de mortos

todos  os  anos,  sem  contar  com  milhões  de  reais  em  prejuízos  por  perda  de

mercadorias,  desgaste  de  pneus  e  peças,  falta  de  cumprimento  de  prazos,  tudo

contribuindo para ajudar a comprometer o chamado custo-Brasil, fator de redução da

competitividade do País.

O atual plano de concessões rodoviárias da União, do governo federal, prevê que

mais de 1/3 dos 7.500km que serão colocados em leilão até o fim do ano estão em
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Minas Gerais.  O que se teme é que o fracasso da licitação da 262 se repita na

maioria deles, e não faltam razões para esperar pelo pior, diz o editorial do Estado de

Minas.  Escaldados  pela  triste  história  da  BR-381,  trecho  entre  Belo  Horizonte  e

Governador Valadares, os mineiros temem que os mesmos percalços e atrasos que

ajudaram  a  depredar  as  condições  de  segurança  dessa  estrada  -  batizada  de

Rodovia da Morte em um de seus segmentos mais violentos - voltem a prevalecer

nos próximos leilões.

Resta a esperança - ainda ela -”, e esperança é a última que morre, “de que o

governo federal,  responsável  pelas rodovias e pelos leilões de concessão,  estude

com profundidade as razões do desinteresse do capital privado pela 262 e reformule

rapidamente as condições e restrições do modelo de concessões para que não se

percam mais vidas, mais dinheiro e mais tempo”.

Além disso, há ainda a falta de competitividade do Brasil, resultante de estradas

ruins, tributos altos e outros gargalos,  que agravam os problemas da comunidade

brasileira.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Rômulo Viegas, queria lhe

agradecer e dizer que serei bastante breve. Tenho a convicção de que essa situação

jamais vista acerca da concessão da BR-262, de não ter aparecido ninguém para se

colocar à disposição como concessionário, se deve, entre outras razões, deputado

Rômulo  Viegas,  principalmente  ao  fato  de  este  governo que aí  está  não cumprir

contratos e não honrar compromissos por ele assumidos.

Darei apenas um exemplo, rapidamente. Vivemos ao longo do último ano e meio

uma discussão sobre a medida provisória das concessionárias de energia elétrica,

sobre  o  descumprimento  e  o  rompimento  de  contratos  assumidos  pelo  governo

federal com as concessionárias de energia, que foram descumpridos com o advento

dessa  medida  provisória.  Na  verdade,  tenho  a  convicção de  que  os  investidores

mundo afora estão receosos de investir em contrato de concessão no Brasil, de que

seus contratos não sejam honrados até o final, por causa dessa instabilidade e dessa

falta de compromisso e de seriedade do governo federal, no tocante à parceria com a

iniciativa privada.

Essa é a razão pela qual os candidatos não se colocaram como concessionários
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das rodovias federais. Ouvi uma fala do ministro, ontem à noite ou hoje pela manhã,

em que ele dizia que mudaria o modelo de licitação. Cada licitação seria feita por

trecho, e não mais como antes, por dois trechos. Licitaram a BR-262 e outra, de que

não me lembro agora,  e para a BR-262 não apareceu candidato.  Ele  pode licitar

sozinho, deixar a licitação em aberto por uns três, quatro ou cinco meses, que vai

continuar sem receber ninguém. Enquanto este governo não começar a honrar seus

compromissos, a manter a palavra de quando o jogo começou, tudo vai continuar

assim. O que foi combinado lá atrás não está sendo cumprido.

Serei breve ao dar outro exemplo simplório: o governo federal, do presidente Lula,

quando  o  Brasil  quis  se  candidatar  a  sede  da  Copa  do  Mundo,  assinou  o

compromisso de liberar a cerveja nos estádios. O que fez o Brasil, o governo federal,

depois  que  venceu,  deputado  Adelmo?  Com  receio  de  ter  rejeição  por  parte  da

opinião  pública,  jogou o  pepino  para  as  cidades-sede,  dizendo:  “Resolvam vocês

essa questão das bebidas. Lavo minhas mãos e a entrego a vocês”. Esse é mais um

exemplo do que foi combinado lá atrás, mas não foi cumprido. Obrigado.

O  deputado  Rômulo  Viegas*  -  Muito  obrigado,  deputado  Gustavo  Valadares.  É

importante todos vocês que nos assistem observarem que democracia é apontar as

virtudes e os defeitos, mas só escutamos críticas ao nosso governo: “o governo de

Minas  é  isso,  o  governo  de Minas  é  aquilo,  o  governo  de  Minas  está  errado,  o

governo de Minas está falido, e coisa e tal”. Isso como se o Brasil vivesse a Alice no

país das maravilhas.

Gostaria,  por  gentileza,  que a câmara focasse esta matéria de hoje: “A inflação

estoura no espeto”; “Turbulência internacional”. A falta de competitividade do Brasil,

resultante de estradas ruins, tributos altos e outros gargalos, agrava os problemas.

Há uma série de entrevistas com o pessoal da agricultura em que reclamam que não

há como escoar, de forma mais barata e produtiva, sua produção. Os estados estão

sendo penalizados, porque, volta e meia, eles e os municípios pedem empréstimos. É

empréstimo para lá, empréstimo para cá, porque o modelo de distribuição de recursos

está falido. Esse sistema atual de distribuição de recursos não pode continuar.  O

governo federal não pode olhar por essa ótica, porque estados e municípios estão à

beira da falência, precisando de recursos, e também porque os problemas estão nas
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cidades. Lamentavelmente, só se soluciona parte dos problemas.

Estamos  vendo  o  governo  de  Minas  sendo  muito  bem  representado  pelo

governador Anastasia. Este estado tem à frente, desde 2003, o grande líder senador

Aécio  Neves.  Essa  dupla  gerou  ótimos  resultados  em  termos  de  indicadores  em

Minas e foram eleitos e reeleitos. Quem pode julgar isso é a população. Queremos,

de público, elogiar o governador Antonio Anastasia, com toda a sua equipe, e também

o  senador  Aécio  Neves,  que  nos  tem  representado,  com  responsabilidade  e

seriedade, no Congresso Nacional. Além disso, queremos deixar claro que prefeitos e

governadores precisam de um novo modelo de distribuição de recursos. Precisamos

encontrar um método para que as prefeituras possam arcar com os gastos da saúde

e os Estados tenham condições de fazê-lo. Não é apenas Minas Gerais, como falam

da tribuna, que possui dívidas estratosféricas e está falida. Se vocês olharem o site

de  contas  abertas  do  governo  federal,  verão  a  situação  de  todos  os  estados.  O

próprio governo federal está tendo de usar dinheiro do FGTS do trabalhador para

cumprir os compromissos dos programas sociais.

Consta  em  matéria  da  Folha  de  S.Paulo de  hoje  que o Tesouro  usou

R$9.000.000.000,00  do  FGTS dos  trabalhadores  para  ajudar  no  programa Minha

Casa Minha Vida e em outros tantos programas. O programa é bom? É bom, com

certeza, mas esse dinheiro é do trabalhador. Está sendo usado também dinheiro do

Tesouro para honrar outros compromissos sociais. Portanto, quando fazem críticas, e

elas são bem-vindas, ao nosso governo do Estado, verificamos que o Brasil também

está caminhando para fora dos trilhos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Deiró Marra) - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, é uma honra vê-lo presidindo esta

reunião, agora que é vice-presidente desta Casa. Hoje quero tratar de um assunto

que reputo da maior gravidade. Vou ler um ofício que por si só explica o acontecido.

Depois faço questão de dizer o que penso sobre o assunto, que, repito, considero um

dos maiores absurdos já ocorridos nesta Assembleia Legislativa. (- Lê:)

“Exmo. Sr. Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais. Na última sexta-feira, dia 13 de setembro, a Comissão de Direitos Humanos,
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em  audiência  pública  externa,  esteve presente  no  acampamento  dos  professores

estaduais em frente ao Palácio das Mangabeiras para debater violações aos direitos

humanos  em  casos  de  violência  contra  educadores  da  rede  pública  estadual  de

ensino de Minas Gerais.  Como uma atividade institucional da Assembleia, deveria

haver  cobertura da área de comunicação da Casa,  que normalmente consiste em

gravação para veiculação de flashs por parte da TV Assembleia, reportagens e fotos

para  os  informativos,  mas,  inexplicavelmente,  não  houve  qualquer  cobertura  e,

portanto,  qualquer  menção  nos  informativos,  como,  por  exemplo,  no  Assembleia

Informa desta segunda-feira, dia 16 de setembro, ou mesmo no site da Assembleia. O

que mais  nos causou estranheza foi  que um membro da equipe de comunicação

chegou  a  se  fazer  presente  na  atividade,  mas  recebeu  ordem  de  retornar  à

Assembleia, o que demonstra que foi uma ação explícita de boicote à comissão, aos

deputados  e  aos  professores  que  demandaram  desta  instituição,  o  que  é

inadmissível.

Essa audiência  pública  foi  objeto  do  Requerimento  n°  7.403/2013,  aprovado na

reunião da Comissão de Direitos Humanos do dia 2 de setembro, quando estiveram

presentes,  no curso da reunião,  os  deputados  Durval  Ângelo,  presidente;  Rômulo

Viegas, vice-presidente; Rogério Correia; Célio Moreira; e Lafayette de Andrada.

Sr. Presidente, uma casa democrática não pode permitir este tipo de cerceamento à

informação e à atividade parlamentar, o que exige a devida urgência na apuração e

na tomada de providências que se façam necessárias. Sem mais para o momento,

atenciosamente, deputado Rogério Correia, vice-líder do Bloco Minas sem Censura”.

Sr.  Presidente,  o que ocorreu foi mais grave do que está escrito.  Solicitei,  e foi

confirmada na parte da manhã, a presença da TV Assembleia para cobrir o evento. É

claro que a TV Assembleia não transmitiria  a reunião ao vivo,  sei  disso,  nem faz

cobertura completa por meio de VT de reuniões externas, mas ela não deixa de cobrir

nenhuma reunião  oficial  da  Assembleia  Legislativa.  A desculpa  que  me foi  dada,

esfarrapada,  diga-se  de  passagem,  é  que  não  havia  equipe  na  TV  Assembleia.

Presidente, era uma sexta-feira, às 15 horas, e, além da reunião ao vivo da Comissão

de Educação, só havia uma reunião em Pouso Alegre com a presença do presidente

da  Assembleia  -  não  sei  se  havia  equipe  lá,  provavelmente  havia.  Ora,  todos
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sabemos  que  a  TV  Assembleia  cobre  diversos  eventos,  principalmente  fora  da

Assembleia, excepcionalmente em uma sexta-feira à tarde, em que geralmente não

se  cobre  absolutamente  nada.  Portanto,  era  uma  reunião  para  a  qual  havia  a

conformação da TV Assembleia. A desculpa que me foi dada é que não havia equipe.

Estive na TV Assembleia e fui entrevistado por uma equipe sobre outro assunto. Ela

estava aqui na Assembleia e poderia ter ido lá.

Sr. Presidente, o pior estava por acontecer. Fotógrafos e repórteres que fazem a

comunicação escrita  da TV Assembleia estavam lá e vieram a mim constrangidos

dizendo que receberam ordem para sair da reunião e não fazer a cobertura, ou seja,

foram proibidos de fazer a cobertura e saíram do local. Sem graça, vi a  van da TV

Assembleia retirando-os de lá. Nada foi televisionado, nada foi registrado por escrito,

não houve cobertura alguma do evento. É óbvio que sei o porquê. Alguém acredita

que existem idiotas na Assembleia Legislativa, principalmente deputados? Deputado

pode ser  tudo,  mas bobo não  é.  É  claro  que se trata  de  censura,  porque ali  se

encontravam professores acampados.

A Andrea Neves, o governador e o senador não querem que o povo mineiro saiba

que  os  professores  estão  lá  reivindicando  na  porta  da  residência  oficial  do

governador. Mas, se isso não é do seu agrado, não pode a Assembleia Legislativa

nos censurar. Se a Andrea Neves quer censurar os jornais de Minas e a tevê, quer

pagar caro por peças publicitárias - e o Ministério Público não faz nada -, quer jogar

recursos na Rádio Arco-Íris, sua e do seu irmão, que o faça. Vamos protestar e pedir

ao Ministério Público que investigue o incidente. Aceitar que a Assembleia Legislativa

imponha censura porque estamos denunciando uma situação que não agrada ao

governador já passa dos limites. Trata-se de censura ao trabalho dos deputados da

oposição nesta Casa.

As professoras estavam lá numa audiência pública aprovada por esta Casa. Era

uma reunião oficial da Comissão de Direitos Humanos. Liguei para os assessores da

Casa e até hoje não obtive resposta sobre o que aconteceu de fato. Digo que não há

idiotas aqui, muito menos deputado, para dizerem que não havia uma equipe da TV

Assembleia para cobrir  o evento.  E os funcionários que saíram de lá? Quem deu

ordem para saírem? Tenho o nome da jornalista-chefe que deu a ordem, mas não o
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direi, porque ela deve ter agido com ordens de alguém. Quero saber se há alguém

com colhões para dizer quem fez essa censura aqui dentro. Nas minhas contas, a

questão está com o presidente da Assembleia, que é do PSDB e quer ser candidato a

governador  do  Estado.  É  ele  quem  determina  isso  a  mando  do  senador  ou  do

governador? É o que posso pensar.  Afinal de contas, isso tem de estar nas suas

costas. Ou então que me diga quem foi o responsável por esse ordenamento. Agora,

estamos  sob  censura.  Se  o  governador  não  gostar,  nada  será  feito  aqui  na

Assembleia.

Sr.  Presidente,  só não me acorrentei  na  TV Assembleia porque recebi  diversos

pedidos para não fazê-lo ainda,  mas não desisti  da ideia.  Censura é uma atitude

antidemocrática contra a qual temos de ser firmes. Se admitirmos isso nesta Casa,

acabou  a  Assembleia  Legislativa  enquanto  Poder,  com  pensamentos  distintos  e

diferenciados.

Povo de Minas, não querem deixar que você saiba que as professoras estão em

frente à residência oficial do governador porque o governo não paga o piso. Mas elas

estão lá há mais de 15 dias e permanecerão lá, por mais que a Andrea Neves não

deixe sair isso na imprensa, por mais que a TV Assembleia não mostre. Hoje à noite

deverá chover. Você que está em casa, lembre-se das professoras, do governador

Anastasia e do senador  Aécio Neves.  As professores  estão  lá  com salário  baixo,

debaixo de chuva, sentindo frio, e a TV Assembleia é proibida de estar presente numa

audiência pública oficial da Comissão de Direitos Humanos. Isso tem ocorrido nesta

Casa. É um ato de censura inadmissível em qualquer regime democrático, ainda mais

numa casa parlamentar. Agora é preciso pedir licença para fazer reuniões? Só podem

ocorrer  reuniões  que  agradam  ao  governador?  Vemos  três  retratos  por  dia  do

presidente  no  Boletim  da  Assembleia mostrando  a  assinatura  disso,  assinatura

daquilo.

Existe um gasto imenso da TV Assembleia para se deslocar para todo lugar. Mas

para se deslocar para o assentamento das professoras não há recursos. Podem ir até

no meu carro, pago a gasolina. Para isso não há recurso, mas para ir longe, para

acompanhar  as  demandas  do  PSDB,  do  governo  do  Estado,  aí  gasta-se  o  que

quiserem, aí  existe recurso, dinheiro para tudo. Mas para fazer um deslocamento
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daqui  até  as  professoras  acampadas  na  porta  do  governador,  porque  não  têm

salário... As professoras estão lá porque foi descumprido um acordo feito com elas

pelo secretário Danilo  de Castro e pelo governador do Estado. Aí  não pode, aí é

censura na TV Assembleia.

Sr.  Presidente,  V.  Exa.  chegou  à  Mesa  agora,  mas  eu  queria  que  V.  Exa.

“comprasse” essa briga por nós. É inadmissível que a TV Assembleia, a Assembleia e

a comunicação desta Casa passem por esse constrangimento. Fiquei constrangido

vendo os assessores de imprensa se retirarem, deputado Paulo Guedes, em plena

reunião,  porque  a  van foi  lá  buscá-los  com  ordem  de  que  eles  saíssem  e  não

fizessem a cobertura. Não teve ninguém com culhões de dizer quem deu essa ordem

para eles.  Perguntei à fotógrafa,  à repórter,  e  disseram: “Foi  fulana de tal,  que é

nossa chefe imediata”. Mas essa recebeu ordens. Quero saber quem deu a ordem

para eles saírem de lá, quem mandou censurar isso, se foi o próprio presidente da

Assembleia, se foi o governador Anastasia, se foi a Andrea Neves. Quem diabos fez

isso?

É inadmissível essa questão da censura. Eu não tolero isso, não engoli  e quero

dizer  que  estou  agora  de  obstrução  até  que  isso  seja  esclarecido.  Vou  pedir

solidariedade do nosso bloco porque isso não é para mim, é para professoras, para

os movimentos sociais, é para os que não concordam com a política nefasta que é

feita pelo governo de Minas na educação. Estamos proibidos de dizer isso também?

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiro, deputado, as denúncias que V.

Exa. traz são muito graves. Realmente, é inadmissível. Já convivemos aqui com a

censura dos jornais, da imprensa, que está toda controlada pela Andrea Neves, a

mando do todo poderoso Aécio. Agora, controlar, censurar a imprensa desta Casa,

que não é casa de uma pessoa, é um parlamento, que deve ser respeitado, assim

como todos os partidos, todos os pensamentos... Todos chegamos aqui pelo voto do

povo.

V. Exa. está descrevendo com muita lucidez. Não podemos admitir que fatos como

esse aconteçam nesta Casa. Acho que V. Exa. está coberto de razão e tem toda a

solidariedade do bloco para esclarecermos mais esse fato.

Aproveito ainda, deputado Rogério Correia, para dizer que o senador Aécio Neves,
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queridinho da imprensa, em suas inserções de propaganda eleitoral, está chamando

o  povo  para  conversar.  Mas  aqui  em  Minas  não  conversam  com  ninguém,  não

conversam  com  os  professores,  com  os  policiais  em  greve,  com  os  movimentos

sociais. O deputado Sávio Souza Cruz nos deu uma boa ideia: falar com o Sind-UTE,

o Sindpol e os sindicatos para acamparem no apartamento do Aécio. Já que ele não

mora em Minas, que ele não vem a Minas, que ele não gosta de Minas, que ele só

vem aqui de vez em quando - e para fazer conchavo político, porque ele adora é o

Rio,  mora  no  Rio,  faz  farra  no  Rio,  tudo  dele  é  no  Rio  -,  vamos  chamar  esses

movimentos sociais para ver se conversamos com ele lá. Vamos colocar as barracas

em frente ao apartamento - no Rio agora isso virou moda -, vamos conversar com ele

lá, porque ele não vem a Minas. Aqui em Minas ele corre do povo como o diabo corre

da cruz. Muito obrigado, deputado.

O deputado Rogério  Correia  -  Muito  obrigado,  deputado Paulo  Guedes.  Recebi

agora um telefonema na assessoria dizendo o seguinte: “O sinal da TV Assembleia

caiu em Bonfinópolis de Minas”. Não duvido que tenha sido cortado, porque funciona

assim. É a censura de Aécio Neves. O Brasil precisa saber como as coisas funcionam

aqui.

Agora,  além  do  acampamento  dos  professores,  estão  também  acampados  e

acorrentados  dentro  da  Cemig  os  servidores  públicos  demitidos.  Vou  lá,  por

solidariedade,  para  ver  se  há  uma  forma  de  resolver  o  problema.  Eles  estão  lá

silenciados pela imprensa aecista de Minas. Desde o dia 7/8/2013, os policiais civis

estão acampados na Assembleia Legislativa, sem a cobertura necessária. E assim o

governo de Minas vai fazendo, vai calando, vai silenciando, vai censurando. Agora,

fazer  isso  em  relação  à  Assembleia  Legislativa,  calar  a  voz  dos  oponentes,  dos

opositores dentro do poder parlamentar é algo inédito na história democrática desta

Assembleia Legislativa.

Deixo,  presidente,  esse  veemente  protesto.  O  presidente  da  Assembleia  já  foi

oficiado  por  mim.  E,  repito,  farei  obstrução  até  que  essas  questões  sejam

esclarecidas. Não vou admitir esse tipo de censura, proibir a voz da oposição nesta

Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  Com  a  palavra,  o  deputado  Glaycon

Franco.

O deputado Glaycon Franco - Sr. Presidente, demais deputados, servidores desta

Casa,  distinto  público  da  arquibancada  e  público  que  nos  acompanha  pela  TV

Assembleia, meus cumprimentos.

Sr. Presidente, resolvi ocupar a tribuna desta Casa inicialmente para cumprimentar

pela  instalação  da  Comissão  da  CPI  da  Telefonia.  Em  outras  oportunidades,

trouxemos, nesta tribuna, algumas reclamações e reivindicações, principalmente da

minha região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga, quanto ao péssimo serviço que a

telefonia  celular  presta  em nosso país,  em especial  no  Estado de Minas  Gerais.

Sabemos que a telefonia é um serviço caro e que 7% do orçamento do cidadão

brasileiro é destinado para pagar as contas desse serviço, Deputado Rômulo Viegas.

Ou seja, ela é uma parte importante do orçamento do cidadão brasileiro, mas não

apresenta um serviço a contento. Na nossa região, a reclamação é geral. Em várias

cidades, em vários distritos, os telefones não funcionam, e a conta é a mesma do

serviço prestado na capital.  Precisamos rever e estimular essa comissão, fazendo

com  que  essa  CPI  colha  resultados.  Vamos  forçar  essa  situação,  porque  é

inadmissível um serviço imprescindível à população brasileira com qualidade ruim em

todos os sentidos: de comunicação, de segurança e de saúde. Há trechos na BR-040,

na qual transitamos diuturnamente, em que o celular não pega. Às vezes, precisamos

comunicar um acidente, salvar vidas, e ,em plena região central do Estado de Minas

Gerais, a telefonia celular não consegue atender a contento.

Outro  assunto  a  que  gostaria  de  fazer  menção,  nesta  tribuna,  Sr.  Presidente,

demais deputados, é a questão das licitações e das duplicações. Hoje, o deputado

Rômulo Viegas já trouxe essa questão à baila na tribuna: não apareceu ninguém para

resolver a questão da BR-262; a obra da BR-040 foi adiada mais uma vez, deputado

Rômulo Viegas - rodovia em que transitamos diuturnamente, que é uma das mais

importantes e a primeira a ser asfaltada no Brasil -, foi adiada mais uma vez. Talvez

saia em dezembro.

Estivemos,  inclusive,  reunidos  com  o  Poder  Judiciário  da  nossa  região,

capitaneados pelo Dr. Glauco Peregrino, que levantou uma questão que achamos de
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suma importância e de justiça. Se sair a licitação da duplicação da BR-040 e como

sabemos que será licitada por lotes, deputado Rômulo Viegas, o promotor público de

Conselheiro Lafaiete, nossa comarca, sugeriu que fizéssemos um levante. Tenho de

usar esse termo, deputados Rômulo Viegas e Dalmo Ribeiro Silva, em relação à BR-

040. Já estamos colhendo assinaturas de todos os prefeitos do Alto Paraopeba e Vale

do Piranga, de todos os juízes, de todos os promotores para que, se porventura sair a

licitação da referida BR, se comece pelo pior trecho da BR-040, que é aquele de Belo

Horizonte a Juiz de Fora, principalmente de Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete,

em  função  das  mineradoras  que  transitam  fortemente  nesse  trecho,  deixando  o

asfalto cada vez mais deteriorado. As chuvas já estão começando, o que muito tem

nos preocupado.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Parabenizo-o pelo pronunciamento. V.

Exa.  defende,  com  ênfase  e  competência,  toda  aquela  região  de  Conselheiro

Lafaiete, sua cidade-base, e outras do entorno da região do Alto Paraopeba, trazendo

as demandas e apresentando soluções.

Acredito  que  o  governo  federal  deveria  seguir  como  exemplo  o  programa

Proacesso, um programa de ponta do então governador  Aécio Neves, hoje nosso

senador, juntamente com o governador Anastasia. As estradas mineiras estão quase

todas asfaltadas. Não estão todas porque realmente é preciso mais dinheiro e que

seja mudado esse modelo de distribuição de recursos. O Proacesso é um programa

que poderia ser adotado pelo governo federal.

O deputado Glaycon Franco - Obrigado, Deputado Rômulo Viegas. V. Exa. é um

deputado  que,  todas  as  vezes  em  que  trazemos  à  baila  o  assunto  da  BR-040,

aparteia-nos com conhecimento de causa; é da nossa querida São João del-Rei, terra

do nosso grande senador e futuro presidente da República, senador Aécio Neves.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Glaycon

Franco. Parabenizo-o por seu pronunciamento.

Manifesto a minha total concordância quando V. Exa. se manifesta a respeito da

telefonia de todo o Estado de Minas Gerais,  da sua região e da minha, o Sul  de

Minas. Não temos mais a quem reclamar. Estamos hoje vivendo um caos na telefonia

celular  da  nossa  região,  especialmente  a  minha  do  Sul  de  Minas.  Estamos
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incomunicáveis.

Já apresentamos um requerimento à CPI pedindo providências. Hoje não temos

nenhuma manutenção, nenhum zelo com relação a isso ou mesmo a presença de

quem  quer  que  seja  para  resolver  a  situação.  Fazemos  a  todo  momento

reivindicações, já demos inúmeros telefonemas. A nossa região está um verdadeiro

caos no que diz respeito à telefonia celular.

Ratificamos, então, o nosso apoio ao seu discurso. Em boa hora foi instalada essa

CPI. Temos de fazer com que os representantes das empresas percorram as regiões,

de cidade em cidade, de região em região, para terem conhecimento da situação. O

que não podemos fazer é aguardar mais qualquer tipo de comunicação, dizendo que

será providenciado daqui a um mês ou dois. Absolutamente nada tem sido feito. É

realmente um descaso com o consumidor, com todos nós, principalmente da região

do Sul de Minas e também da sua região, o Alto Paraopeba. Parabéns.

O  deputado  Glaycon  Franco  -  Muito  obrigado.  Que  as  suas  palavras  sejam

acrescentadas ao meu discurso.

V. Exa., Dr. Dalmo, é uma referência para nós nesta Casa, um grande conhecedor

dos temas que são aqui debatidos. Dr. Dalmo, não é de hoje que as reclamações da

telefonia superam em muito as outras. Como médico, acompanhamos isso de perto.

Antigamente, até pouco tempo, as principais reclamações eram em relação a cartão

de crédito e a planos de saúde suplementares, os particulares. Hoje isso mudou, mas

nada tem sido feito nesse sentido.

Como V. Exa. disse, é voz geral. Essa é uma reclamação, uma queixa geral em

todo o Estado de Minas Gerais. Tenho certeza de que a nossa CPI mais uma vez é

vanguarda no Brasil.  Daremos uma resposta  eficaz e vamos fazer  justiça a esse

cidadão brasileiro,  a  esse cidadão mineiro  que gasta  7% do  seu orçamento  com

telefonia celular e não tem um atendimento respeitoso dessas empresas.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Deputado Glaycon, muito obrigado.

Quero registrar para V. Exa. e para os colegas que estão no Plenário que o problema

não  está  somente  no  Sul  de  Minas,  no  Norte,  no  Triângulo  Mineiro,  ou  nas

extremidades do nosso estado. Não conseguimos falar pelo telefone celular no centro

de Belo Horizonte, que é a capital do nosso estado. Ontem, voltando de Nova Lima,
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passando pela Av. Afonso Pena, que é a avenida mais importante de Belo Horizonte,

em frente à prefeitura, o telefone não funcionava. Hoje o telefone celular não funciona

no coração do Estado, na capital dos mineiros, na Savassi, no Funcionários, na Praça

Sete, na Praça da Liberdade, no Mangabeiras, no Belvedere e no Alípio de Melo. O

telefone celular não funciona em lugar nenhum.

Quero  destacar  que  as  operadoras  são  responsáveis  comercialmente.  Mas  a

responsabilidade maior é da agência reguladora, que não cumpre o seu papel na

máquina de que o PT tanto gosta. As agências foram criadas para regular, controlar e

ter  independência.  E  o  que  o  PT  fez?  Aparelhou,  colocou  cargos  políticos  nas

agências.  Isso  acontece  na  Anatel  e  na  Anac.  Nada  funciona  porque  o

apadrinhamento  é  grande  demais.  Em  vez  de  colocar  pessoas  competentes  e

capacitadas  para  fazerem  a  fiscalização  e  a  regulação,  colocam  apadrinhados

políticos para engrossarem ainda mais o quadro partidário e terem um domínio mais

amplo da máquina pública. O apadrinhamento está acabando com o nosso país, é a

incompetência administrativa.

A Tim, a Oi, a Vivo e a Claro são empresas que estão no mercado reguladas por

agências que deveriam cobrar, fiscalizar e dar um tratamento sério e digno para que o

consumidor tenha qualidade. Mas elas colocam venda nos olhos, porque certamente

outros interesses partidários estão sendo atendidos. As operadoras são um problema,

mas o problema maior não está nas operadoras, está em quem deveria fiscalizar as

operadoras  e  não  fiscaliza,  porque  as  agências  reguladoras  estão  entregues  ao

apadrinhamento político que o PT fez no Brasil inteiro. Muito obrigado pelo aparte e

pela oportunidade.

O  deputado Glaycon  Franco  -  Agradeço a  intervenção  do  deputado  João  Vítor

Xavier,  que  é  um  jovem  parlamentar  e  um  grande  radialista  do  nosso  estado.

Deputado João, V. Exa. lembrou muito bem que isso acontece em outros setores e

autarquias do nosso governo, que infelizmente usa a máquina pública, em função das

questões  políticas,  que  nesses  casos  são  inconcebíveis,  não  privilegiam  a

competência  e  não  se  preocupam  com  o  melhor  atendimento  da  população,

principalmente no Estado de Minas Gerais.

O deputado Deiró Marra (em aparte)*  -  Deputado Glaycon,  muito obrigado pelo
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aparte.  Devo  dizer  da  satisfação  de  ouvir  atentamente  V.  Exa.  falar  sobre  sua

preocupação com as rodovias e o deputado Dalmo colocar claramente. Quero dizer

de uma forma muito equânime que as pessoas têm a mania de apontar o dedo.

Em Minas a maior malha rodoviária é federal, mas temos também as estradas, a

malha estadual. Quero falar sobre duas rodovias específicas que são MGs, rodovias

estaduais localizadas no Alto Paranaíba: MG-230, que liga duas BRs, a BR-365 e a

BR-262,  que  é  a  artéria  principal  que  atende  a  Grande  BH,  ligando  com  o  Alto

Paranaíba e o Triângulo Mineiro.

A MG-230 está um caos. É uma rodovia estadual que não perde para as rodovias

federais, tão difamadas aqui. Já pedimos, já oficiamos e temos requerido ao nosso

DER melhorias. Tenho certeza de que o nosso governador não tem ciência disso;

portanto,  quero  publicamente  deixar  registrado,  meu  amigo  deputado  Glaycon,

porque  na  próxima  semana  o  governador  estará  em  Patrocínio,  e  vamos  fazer

questão  de  levar  esse  pleito  a  ele,  presidente  deputado  Ivair  Nogueira.  Vamos

lembrar  que nossa Rodovia MG-230,  que liga essas  duas  rodovias  federais,  está

abandonada,  está  um caos,  e  que não é  de  agora,  mas de há muito  tempo.  Já

pedimos, já solicitamos recapeamento, melhorias nessa rodovia estadual. Considero

importante apontar o dedo, apontar o problema. Temos, sim, a BR-040, como foi dito,

que se liga à BR-050, que liga a Belo Horizonte e faz a ligação maior com a capital do

Brasil.

Não houve, como disse aqui o deputado, pretendente para o trecho da BR-262,

ligando  o  Espírito  Santo  a  Minas.  Por  outro  lado,  houve  oito  pretendentes,  oito

consórcios para a BR-050. Conceda-me mais um minuto,  Sr.  Presidente. Ou seja,

houve  oito  consórcios  para  a  BR-050.  Por  quê?  Porque são rodovias  em  que  o

governo  federal  investiu,  em  que  o  governo  de  Minas  investiu  e  que  agora  têm

condição de dar retorno financeiro. Então, gostaria de deixar isso registrado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Deiró Marra - Depois de encerrar minha fala, Sr. Presidente, verificando

a falta de quórum, já solicito o encerramento da reunião, até porque o próximo inscrito

seria eu,  que estou trazendo,  data venia,  com aquiescência do deputado Glaycon
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Franco, essa grande preocupação com a região do Alto Paranaíba. Muito obrigado.

Parabéns a V. Exa.

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 18, 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 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JÚLIO CEZAR DE ANDRADE

MIRANDA PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA TV MINAS, EM 21/8/2013

Às  10h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda, Tiago Ulisses e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  Vanderlei  Miranda,

declara  aberta  a reunião e  esclarece que não há ata  a  ser  lida  por  se tratar  da

primeira reunião desta comissão. A presidência informa que a reunião se destina a

eleger  o  presidente  e  o  vice-presidente,  determina a  distribuição  das  cédulas  de

votação, devidamente rubricadas, e convida o deputado Luiz Humberto Carneiro para

atuar como escrutinador. Feita a contagem dos votos, são eleitos para presidente o

deputado Vanderlei Miranda e para vice-presidente o deputado Tiago Ulisses, ambos

com dois votos. O deputado Tiago Ulisses obteve um voto para presidente, e houve

um  voto  em  branco  para  vice-presidente.  O  presidente  eleito  dá  posse  ao  vice-

presidente,  deputado  Tiago  Ulisses,  que,  após  empossar  o  deputado  Vanderlei

Miranda no cargo de presidente,  passa-lhe a direção dos trabalhos.  O presidente

designa como relator da matéria o deputado Tiago Ulisses. Cumprida a finalidade da

reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Tiago Ulisses - Elismar Prado - Luzia Ferreira - Luiz
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Henrique.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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

27/8/2013

Às 15h4min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Duarte Bechir, Romel Anízio e Ulysses Gomes, 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 Duarte  Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar e votar o parecer sobre a Indicação nº 77/2013 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,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  77/2013  (relator:  deputado  Duarte

Bechir).  Registra-se  a  presença  dos  deputados  Sebastião  Costa  e  Gustavo

Valadares. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da comissão.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2013.

Inácio Franco, presidente - Duarte Bechir - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/9/2013

Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Rogério Correia,

Duarte Bechir e Vanderlei Miranda (substituindo este ao deputado Durval Ângelo, por

indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes,  também, os  deputados Arlen Santiago,  Paulo Guedes e Tadeu Martins

Leite. Havendo número regimental, o presidente, deputado Rogério Correia, 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
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subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a debater as denúncias de assédio moral e sexual sofrido por servidores

da Superintendência Regional de Ensino de Januária, praticadas, em tese, por seu

superintendente.  A presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para

ouvir  as Sras. Maria Madalena Chaves dos Anjos, ex-diretora da Escola Estadual

Antônio Esteves dos Anjos, Hélia Moreira Luz, inspetora escolar da Superintendência

Regional de Ensino de Januária, Fabisa Moreira Luz, especialista da educação da

Superintendência Regional de Ensino de Januária, Maria de Fátima Mattos Ferreira,

especialista da educação básica, Eliane Moreira Alves Silva, inspetora escolar,  Ivy

Danielle de Assis Viana Fernandes, inspetora escolar, Stela Abreu Santos, analista

educacional,  Maria  Eunice  de  Lima  Prado,  coordenadora  das  Superintendências

Regionais de Ensino, e Renata Alienayer Lélis Faria, analista educacional;  e os Srs.

Manoel Jorge de Castro, prefeito municipal de Januária, Pedro Osório Pinto Santos,

vereador da Câmara Municipal de Januária, Raimundo Nonato Gonçalves, delegado

regional de Polícia Civil de Januária, Weberth Antônio Lisboa Alkmim, vice-presidente

da Câmara de Dirigentes Lojistas de Januária, Sidney Pereira Magalhães, presidente

da OAB -MG - Subseção de Januária, e Emerson Guimarães Lima, assessor jurídico

da Secretaria de Estado da Educação, 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. 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 Paulo Guedes (3) em que solicita sejam encaminhadas ao governador do

Estado  as  notas  taquigráficas  da  40ª  Reunião  Extraordinária,  com  pedido  de

providências  para  a  apuração  das  denúncias  nela  contidas,  e  sejam  as  notas

taquigráficas  encaminhadas  aos  convidados  presentes  e  à  Superintendência

Regional  de  Ensino  de  Januária,  para  conhecimento;  sejam  encaminhadas  ao

procurador-geral de justiça e ao promotor de justiça da Comarca de Januária, com
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atribuições  em  Direitos  Humanos,  as  notas  taquigráficas  da  40ª  Reunião

Extraordinária,  com  pedido  de  providências  para  apuração  das  denúncias

apresentadas na referida reunião; e sejam encaminhadas à secretária de Estado de

Educação  as  notas  taquigráficas  da  40ª  Reunião  Extraordinária,  com  pedido  de

providências  para  apuração  das  denúncias  contra  o  superintendente  regional  de

ensino, com abertura de sindicância. 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, 4 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/9/2013

Às 9h15min, comparece no Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão

- Cresertão -, Distrito de Sagarana, Município de Arinos, o Deputado Almir Paraca,

membro  da  supracitada  Comissão  (substituindo  o  deputado  Paulo  Lamac,  por

indicação do Bloco Minas Sem Censura). Havendo número regimental, o presidente,

deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  integração  dos  órgãos  e  entidades  dos

Governos  Federal  e  Estadual  nas  ações  e  intervenções  pelo  desenvolvimento

sustentável em curso na Bacia do Rio Urucuia, a atuação do parlamento do sertão e o

funcionamento  do  Consórcio  dos  Municípios  das  Bacias  dos  Rios  Carinhanha  e

Urucuia. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Maria Domingas Macheai, prefeita de Formoso, Dionete Figueiredo Barbosa,

Gerente da Copasse -  Central  Veredas -,  e  Ivonete Antunes Ferreira,  Diretora da

Amnor; e os Srs. Antônio Divino da Silva, procurador do Iter-MG, representando o Sr.

Wander  Borges,  secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária,

Cesane  Faustino  Pereira,  presidente  da  Agência  de  Desenvolvimento  Integrado

Sustentável  do  Vale  do  Urucuia,  Willegagnon  Gonçalves  de  Resende,  diretor  do
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Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  -  Norte  de  Minas  -  Campus

Arinos,  João  José,  prefeito  de  Buritis,  Donizete  Antônio  dos  Santos,  prefeito  de

Bomfinopolis; Valmir Gontijo, prefeito de Riachinho; Maurício Dutra Garcia, assessor

da  Secretaria-Geral  da  Presidência  da  República,  Nilmário  Miranda,  deputado

Federal,  Roberto  Sales,  prefeito  de  Arinos,  Mauro  Rubem,  deputado  Estadual  de

Goiás  e  presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Assembleia  de  Goiás,

Bernardo Matamachado,  secretário  de  Arte  Institucional  Dois  da  Cultura,  Joaquim

Carlos Santos, assessor do deputado federal Padre João, Marco Aurélio Bezerra da

Rocha,  superintendente  do  Incra  DF  e  Entorno,  e  Nelson  Pajeu,  presidente  da

Câmara  Municipal  de  Arinos,  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, 17 de setembro de 2013.

Paulo Lamac, presidente - Luiz Henrique - Paulo Guedes.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/9/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Sargento Rodrigues, André Quintão (substituindo o deputado Rogério

Correia, por indicação da Liderança do MSC) e Luiz Humberto Carneiro (substituindo

o deputado Leonardo Moreira,  por  indicação da Liderança do BTR),  membros da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo

Corrêa,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do

deputado 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. O presidente acusa o recebimento, em



1133
____________________________________________________________________________

1º turno, do Projeto de Lei nº 4.040/2013, do qual designou como relator o deputado

Sargento  Rodrigues.  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.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Leonardo  Moreira,

membro  da  comissão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.879/2013, na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Gustavo  Corrêa).

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, 17 de setembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Luiz Henrique - Inácio Franco - Sargento Rodrigues.

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/9/2013

Às  16h13min,  comparece na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Rogério  Correia,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior  e  do  relatório  de  visita  ao  Tribunal  de  Justiça  realizada  no  dia

10/9/2013, os quais são dados por aprovados e são subscritos. A presidência informa

que a reunião se destina a prosseguir com o debate sobre a chacina de Unaí e, em

seguida, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs. Marcelo

Gonçalves Campos, auditor fiscal do trabalho, representando o Sr. Valmar Gonçalves

de  Sousa,  superintendente  regional  do  Trabalho  e  Emprego;  José  Aparecido

Gonçalves, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do

Brasil Seção Minas Gerais, representando o Sr. William dos Santos, presidente dessa

entidade;  José Augusto de Paula Freitas, presidente da Associação dos Auditores

Fiscais  do  Trabalho  de  Minas  Gerais;  e  Carlos  Alberto  Menezes  Calazans,  ex-

superintendente regional do Incra e ex-delegado do trabalho, que são convidados a

tomar  assento à  mesa.  A presidência  passa a  palavra  aos  convidados,  para  que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
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consta  das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca uma reunião extraordinária para o dia 17/9/13, às 9h30min, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Rogério Correia - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 534/2013*

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar  a  Vossa  Excelência,  para  que  sejam  submetidas  a  essa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  emendas  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

23/2012, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -

PCMG  e  o  regime  jurídico  dos  integrantes  das  carreiras  policiais  civis,  ora  em

tramitação nessa Casa.

As referidas emendas propõem alteração dos arts. 49, 83, 97 e 108 do Substitutivo

n° 2 de Primeiro Turno do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, bem como o

acréscimo  de  um  artigo  ao  referido  projeto.  Pretende-se,  com  as  alterações  ora

encaminhadas, aprimorar a redação do projeto, conferindo mais clareza a dispositivos

pertinentes às carreiras e ao regime jurídico dos policiais civis.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei Complementar nº 23/2012.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 2012

Dê-se a seguinte redação ao art. 49 do Substitutivo n° 2 de 1° turno do Projeto de

Lei Complementar nº 23/2012:

“Art.  49 - Aos integrantes das carreiras da PCMG poderão ser atribuídas verbas

indenizatórias e de gratificação, em especial:

I - ajuda de custo, em caso de remoção de ofício ou designação para serviço ou
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estudo que importe em alteração do domicílio, no valor de um mês de vencimento do

servidor;

II - diárias, nos termos de decreto;

III  -  transporte  pessoal  e  de  dependentes,  em  caso  de  remoção  de  ofício,

compreendidos o cônjuge ou companheiro e os descendentes;

IV -  gratificação por  encargo de curso  ou concurso,  por  hora-aula  proferida  em

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 decreto;

V  -  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;

VI - translado ou remoção quando ferido, acidentado ou falecido em serviço;

VII - adicional de desempenho, nos termos da legislação em vigor;

VIII - prêmio de produtividade, nos termos da legislação específica;

IX - 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;

X - adicional de férias regulamentares correspondente a um terço da remuneração

do servidor;

XI - gratificação por risco de contágio, com a amplitude e condições estabelecidas

em lei específica;

XII - 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);

XIII - 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

decreto;

XIV - auxílio-natalidade, devido pelo nascimento de filho ou adoção, no valor da
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remuneração percebida pelo servidor na ocasião do nascimento ou da adoção, a ser

pago à vista de certidão, admitida uma única percepção no caso de pai e mãe serem

dos quadros da PCMG.”.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 2012

Dê-se a seguinte redação ao art. 83 do Substitutivo n° 2 de 1° turno do Projeto de

Lei Complementar nº 23/2012:

“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° - 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.

§ 2° - 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.”.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 2012

Dê-se a seguinte redação ao art. 97 do Substitutivo n° 2 de 1° turno do Projeto de

Lei Complementar nº 23/2012:

“Art. 97 - Farão jus a promoção especial, a que se refere a alínea “a” do inciso I do

§ 1º do art. 95, o Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia que preencherem os

seguintes requisitos:

I - estar em efetivo exercício;

II - ter permanecido no nível da respectiva carreira pelo prazo mínimo de:

a) nove anos de efetivo exercício, até dezembro de 2014;

b) oito anos de efetivo exercício, a partir de janeiro de 2015;

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.”.
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EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 2012

Dê-se a seguinte redação ao art. 108 do Substitutivo n° 2 de 1° turno do Projeto de

Lei Complementar nº 23/2012:

“Art.  108 -  O policial  civil  que tiver  sido designado para a função de Delegado

Especial de Polícia, atendida, então, a condição de bacharel em direito,  e que, na

data  de  publicação  desta  lei  complementar,  fizer  jus  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 por ele ocupado, acrescido

dos adicionais por tempo de serviço, terá esse valor incorporado aos proventos.

§ 1º - Estende-se ao policial civil aposentado o direito de incorporação de que trata

o  caput,  desde que tenha percebido a  vantagem pessoal  durante  a  atividade,  na

condição descrita.

§ 2º - Para fins do disposto neste artigo, o policial civil da ativa ou aposentado será

identificado em decreto.”.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 2012

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei Complementar nº

23/2012:

“Art.  (...)  -  O  Poder  Executivo  encaminhará  à  Assembleia  Legislativa,  em  até

noventa dias contados da data de publicação desta lei complementar, projeto de lei

complementar contendo o Estatuto Disciplinar da Polícia Civil  do Estado de Minas

Gerais.

Parágrafo único - Até a publicação do estatuto de que trata o  caput,  aplica-se o

disposto nos arts. 142 a 205 da Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, e normas

complementares.”.”

-  Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº  23/2012. Publicada, fica a

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do

dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.345/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
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De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Desportiva Grêmio Azul Futebol

Clube, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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 4.345/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Desportiva  Grêmio  Azul  Futebol  Clube,  com  sede  no  Município  de  Ribeirão  das

Neves, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a

difusão  de atividades  sociais,  culturais  e  desportivas,  especialmente  o  futebol  de

caráter não profissional.

Congregando  professores,  atletas  e  simpatizantes  desse  esporte,  a  instituição

estimula jovens carentes a se aperfeiçoarem, por meio de sua escolinha de futebol e

da organização e participação em torneios e campeonatos.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois  contribui  para  a  formação  física  e  psíquica  das  pessoas  e  para  a

promoção da saúde. Especialmente na adolescência, quando os jovens podem ser

influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos  internos  capazes  de

desvirtuar valores e dificultar a aprendizagem, o esporte se reveste de indiscutível

importância, prestando grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Desportiva

Grêmio Azul Futebol Clube, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.345/2013 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Ulysses Gomes, relator.



1139
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.189/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei  em epígrafe “cria o Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 14/6/2013,  foi  a  proposição distribuída às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre a sua

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

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa criar o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, que,

nos termos de seu art. 1º, tem o objetivo de captar recursos financeiros e financiar

políticas públicas, programas, projetos e ações voltadas para o idoso no âmbito do

Estado.

A criação  de  fundo  que  vise  assegurar  a  aplicação  de  recursos  em  políticas

destinadas aos idosos vai ao encontro do disposto no art. 230 da Constituição da

República de 1988, que dispõe que “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”, e no art.

225 da Constituição do Estado, que estabelece que “o Estado promoverá condições

que assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite à sua dignidade e ao seu

bem-estar”. Além disso, a medida se coaduna com a política estadual de amparo ao

idoso, instituída pela Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997.

Cumpre-nos ressaltar que, no que tange à instituição de fundos, a matéria se insere

no domínio da competência legislativa estadual, consoante o previsto no inciso I do

art. 24 da Constituição da República, que estabelece a competência concorrente para

legislar sobre direito financeiro.

Sendo  assim,  cabe à União  editar  as  normas gerais,  e  aos  Estados  membros,

suplementá-las, nos termos do § 2º do art. 24 da Constituição Federal.
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No exercício de sua competência legislativa, a União editou a Lei nº 4.320, de 1964,

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

especificamente das regras gerais de criação de fundos.

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

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

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

extinção de fundos estaduais.

Cumpre-nos, então, analisar se o projeto encontra-se de acordo com as disposições

da Lei Complementar nº 91, de 2006.

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

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

demonstração de sua viabilidade técnico-financeira.

Nos termos da exposição de motivos do secretário de Estado de Desenvolvimento

Social, anexada à mensagem do governador que encaminha o projeto, a “criação do

Fundo  Estadual  de  Direitos  do  Idoso  é  uma  iniciativa  que  deverá  impactar,

positivamente, no financiamento de projeto e, sobretudo, no melhor aparelhamento de

entidades de abrigamento, no tratamento mais humano e com qualidade para nossos

idosos, além de suprir a necessidade de criação de órgão no âmbito do Estado de

Minas Gerais”.

Ainda de acordo com a exposição de motivos, os recursos do fundo advirão não

apenas de dotações específicas federais e estaduais como também de doações e

contribuições  de  pessoas  físicas  e  jurídicas,  multas  decorrentes  de  sanções

específicas previstas na Lei Federal  nº  10.741 -  Estatuto do Idoso -  e aplicações

financeiras. Além disso, é ressaltado que não há despesa significativa para a criação

do fundo,  que carecerá apenas da abertura de conta bancária específica para os

aportes  das  destinações,  sendo  certo  que  a  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social já possui estrutura para gerir o Fundo Estadual dos Direitos

do Idoso.

Ressalte-se que houve empenho da relatoria  para que fosse encaminhado pelo

Poder  Executivo  um  estudo  pormenorizado  demonstrando  a  viabilidade  técnico-

financeira do fundo, sem sucesso. Por outro lado, sendo certo que compete a esta
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comissão  apenas  a  análise  dos  aspectos  constitucionais,  legais  e  jurídicos  da

proposição, os aspectos financeiros e orçamentários do projeto serão ainda debatidos

na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O art.  1º  do  projeto  dispõe sobre  o  objetivo  do  fundo,  além de prever  que ele

exercerá função programática. Tal dispositivo obedece ao disposto no inciso I do art.

4º da Lei Complementar nº 91, de 2006, segundo o qual a lei de instituição de fundo

estabelecerá suas funções e seus objetivos. Cumpre observar que, de acordo com o

art. 3º da referida lei complementar, a função programática é destinada à execução de

programa especial de trabalho da administração pública estadual.

O art.  2º da proposta, por sua vez,  elenca os recursos que constituem o fundo.

Entre eles, podemos destacar as dotações orçamentárias; transferências e repasses

de  outros  entes  da  Federação  ao  fundo;  multas  decorrentes  de  infrações

administrativas  como  desobediência  ao  atendimento  prioritário  do  idoso  e

descumprimento  das  prescrições  do  Estatuto  do  Idoso  por  parte  de  entidade  de

atendimento  ao  idoso;  e  multas  penais  decorrentes  de  condenação  por  crimes

previstos no citado estatuto, entre outros.

No que tange às multas a que se referem os incisos IV a VI do art. 2º, a redação foi

alterada para deixar claro que serão destinadas ao fundo apenas aquelas decorrentes

da atuação de autoridades estaduais.

O § 1º do art. 2º estabelece que os recursos provenientes de doações de pessoas

físicas e jurídicas poderão ser objeto de dedução do imposto de renda, nos termos da

Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010. A referida lei federal institui o Fundo

Nacional  do  Idoso e  autoriza  deduzir  do  imposto  de  renda devido  pelas  pessoas

físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional

do Idoso, de acordo com os critérios que especifica.

O § 2º  do art.  2º  prevê que,  na  hipótese de extinção do fundo,  seu patrimônio

reverterá ao Tesouro Estadual, na forma de regulamento. Sobre a matéria, o § 1º do

art. 18 da Lei Complementar nº 91, de 2006, dispõe que o patrimônio apurado na

extinção  de  fundo  será  absorvido  pelo  Tesouro  do  Estado,  salvo  disposição  em

contrário da lei específica de sua criação ou extinção.

O art. 3º dispõe que as disponibilidades temporárias de caixa do Fundo Estadual
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dos Direitos do Idoso observarão o princípio da unidade de tesouraria, nos termos do

art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o que está em consonância

com o parágrafo único do art. 13 da Lei Complementar nº 91, de 2006. O parágrafo

único do artigo, por sua vez, autoriza a aplicação financeira dessas disponibilidades

em  operações  ativas,  de  modo  a  preservá-las  contra  eventual  perda  de  poder

aquisitivo da moeda. A previsão encontra respaldo no inciso V do art. 4º da referida lei

complementar, segundo o qual a lei de instituição de fundo estabelecerá a forma de

remuneração de suas disponibilidades temporárias de caixa, se existirem.

O  art.  4º  do  projeto  determina  que  os  recursos  do  fundo  serão  aplicados

prioritariamente em programas e ações que tenham finalidades vinculadas às linhas

de ação da política de atendimento ao idoso e à garantia dos direitos previstos no

Estatuto do Idoso.

O  art.  5º  dispõe  que  poderão  receber  recursos  do  fundo,  para  aplicação  em

programas e ações que atendam às finalidades dispostas no art. 1º do projeto, os

órgãos e entidades da administração pública estadual e municípios. Com o intuito de

deixar mais claro quais são os beneficiários diretos do fundo, propomos a modificação

da redação, conforme substitutivo redigido ao final.

O § 1º desse artigo prevê que a destinação de recursos do fundo poderá ocorrer

por transferência voluntária, na forma de regulamento. Também propomos a alteração

da redação desse dispositivo, de forma a estabelecer que a transferência de recursos

do fundo poderá se destinar a entidades privadas sem fins lucrativos, deixando mais

claro o teor da norma.

O § 2º, por sua vez, trata da contrapartida a ser exigida dos municípios. Segundo o

dispositivo, ela obedecerá, no que couber, aos critérios básicos estabelecidos na Lei

de Diretrizes Orçamentárias e na regulamentação do fundo. Tais dispositivos atendem

ao disposto no art. 4º, II e VI, “a”, da Lei Complementar nº 91, que exige que a lei de

instituição de fundo estabeleça a sua forma de operação, incluindo requisitos para

liberação de recursos, bem como a especificação, quando houver, de contrapartida a

ser exigida de beneficiário para o recebimento de recursos.

O art. 6º da proposição cuida dos administradores do fundo, dispondo, de acordo

com o art. 6º da Lei Complementar nº 91, que são eles o gestor, o agente executor, o
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agente financeiro e o grupo coordenador.

A composição do grupo coordenador está disposta no art. 7º do projeto, que prevê

que o integram um representante de cada um dos seguintes órgãos: Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social e Conselho Estadual do Idoso.

De acordo com o § 1º do art. 7º, os membros do grupo coordenador serão indicados

pelos  titulares  dos  órgãos  e  designados  pelo  Governador  do  Estado.  O  §  2º

estabelece  que  a  presidência  do  grupo  será  exercida  pelo  representante  da

Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento Social  -  Sedese.  O § 3º  dispõe que a

função  de  membro  do  grupo  coordenador  é  considerada  de  relevante  interesse

público e não será remunerada a nenhum título.

O  art.  8º  estabelece  que  o  gestor  e  agente  financeiro  do  fundo  é  a  Sedese,

competindo-lhe as atribuições definidas na Lei Complementar nº 91, de 2006, e em

regulamento. A disposição está de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 6º e os arts. 8º a

10  da  Lei  Complementar  nº  91.  No  que  tange  aos  termos  “e  em  regulamento”,

optamos por sua supressão, uma vez que cabe ao regulamento apenas minudenciar

o disposto na lei,  sendo vedada a definição de novas atribuições por meio desse

instrumento. Além disso, também foi incluída a função de agente executor do fundo,

uma vez que a Sedese também desempenhará tal atribuição, como aduzido pelos

técnicos do Poder  Executivo em reunião sobre o assunto.  Neste aspecto,  não há

alteração  da  estruturação  de  órgão  do  Estado,  uma  vez  que  cabe  à  Sedese  a

execução das políticas que atendam o disposto no art. 1º da proposição. Com essa

alteração, a composição do grupo coordenador passa a atender à exigência contida

no art. 7º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

O parágrafo único do art. 8º prevê que não será destinada remuneração à Sedese

em razão da administração do fundo, em observância ao art. 12 da Lei Complementar

nº 91, de 2006.

O art. 9º dispõe que será agente executor do fundo qualquer órgão ou entidade do

governo estadual que executar políticas que atendam ao disposto no art. 1º da lei, o

qual,  de  acordo  com  o  §  1º  desse  artigo,  não  será  remunerado.  Propomos  a

supressão desse dispositivo em razão da alteração do art. 8º do projeto.
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O § 2º admite a destinação de recursos para despesas com pessoal ou custeio de

órgãos e entidades que atuem como agentes administradores do fundo, desde que as

despesas sejam vinculadas às ações finalísticas de execução de programas e ações

sociais por ele beneficiados. Sugerimos, conforme substitutivo apresentado ao final, a

supressão da palavra “agentes” na expressão “agentes administradores”, para fins de

adequação terminológica à Lei Complementar nº 91, de 2006.

Sobre a destinação de recursos do fundo para despesas com pessoal e custeio,

impende ressaltar que a lei complementar citada admite tal possibilidade no caso de

fundos de natureza programática, conforme o disposto no inciso II de seu art. 5º.

O art. 10 prevê que os demonstrativos financeiros do fundo obedecerão ao disposto

na  Lei  Federal  nº  4.320,  de  1964,  e  aos  demais  atos  normativos  aplicáveis,  em

observância ao art. 16 da Lei Complementar nº 91.

O art. 11 dispõe que o fundo poderá ajustar com os demais agentes executores

metas  e  resultados  a  serem  atingidos  na  implementação  de  seus  objetivos,

possibilidade prevista no art. 11 da Lei Complementar nº 91.

O  art.  12  prevê  que  as  normas  operacionais  e  complementares  necessárias  à

execução do proposto no projeto serão estabelecidas em regulamento, o que não

encontra  óbice  de  natureza  jurídica,  uma  vez  que  cabe  ao  regulamento  fixar

providências administrativas e detalhamentos que tenham a finalidade de permitir a

fiel aplicação da lei, sem, contudo, inovar originariamente no ordenamento jurídico e,

assim, não criando direitos nem obrigações.

O art. 13 do projeto prevê as penalidades pelo descumprimento das disposições

legais relacionadas ao fundo, em atendimento do disposto na alínea “b”, inciso VI, do

art. 4º da Lei Complementar nº 91. O substitutivo redigido ao final promove algumas

alterações nesse dispositivo. A primeira refere-se à exclusão do inciso I, uma vez que

a  rejeição  de  contas  não  constitui  penalidade  em  razão  do  descumprimento  das

disposições legais relacionadas ao fundo, mas é consequência da malversação de

recursos públicos. Assim, a disposição não inova no mundo jurídico. No inciso III,

sugere-se alteração de redação, uma vez que a suspensão de transferências só pode

atingir as transferências voluntárias, e não, as constitucionais. O inciso IV também é

alterado para dispor que a devolução de recursos alcança os recursos transferidos
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voluntariamente na forma do § 1º do art. 5º do projeto.

O art. 14 prevê que o fundo terá prazo de duração indeterminado, de acordo com o

permissivo legal contido na alínea “b”, inciso I, do art. 5º da Lei Complementar nº 91.

De  acordo  com  esse  dispositivo,  é  possível  a  instituição  de  fundo  de  duração

indeterminada  nas  hipóteses  previstas  na  Constituição  da  República,  em  norma

federal ou na Constituição do Estado. No caso, o Estatuto do Idoso e a Lei Federal nº

12.213,  de  20  de  janeiro  de  2010,  preveem a criação  de  fundos  do idoso pelos

estados e municípios.

Por  fim,  salientamos  que  o  substitutivo  apresentado  contempla  alterações  em

respeito à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.189/2013 na forma do Substitutivo nº 1, redigido ao final.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  de  função

programática, observado o disposto na Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006,  com o objetivo de captar  recursos e financiar  políticas públicas,  programas,

projetos e ações voltados para o idoso.

Art. 2º - Constituem recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos adicionais;

II - as transferências e repasses da União, de outros estados e dos municípios;

III - os auxílios, legados, contribuições e doações, de qualquer natureza, que lhe

forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou

estrangeiras, ou por organismos internacionais;

IV -  as multas decorrentes de infrações administrativas aplicadas por autoridade

estadual  em  razão  da  desobediência  ao  atendimento  prioritário  do  idoso  e  do

descumprimento,  por  entidade  de  atendimento  ao  idoso,  das  prescrições  da  Lei

Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;

V - as multas aplicadas pela autoridade judiciária estadual, com fundamento na Lei
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Federal nº 10.741, de 2003, em razão de irregularidade em entidade de atendimento

ao idoso ou de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;

VI  -  as  multas  penais  decorrentes  de  condenação  pela  autoridade  judiciária

estadual por crimes previstos na Lei Federal nº 10.741, de 2003;

VII  -  os  recursos  financeiros  oriundos  de  convênios,  contratos  ou  acordos,

celebrados  pelo  Estado  e  por  instituições  ou  entidades  públicas  ou  privadas,

governamentais  ou  não  governamentais,  nacionais  ou  internacionais,  relativos  a

programas, projetos e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso;

VIII - o resultado das aplicações financeiras de seus recursos;

IX - outros recursos.

§ 1º - Os recursos provenientes de doação de pessoas físicas e jurídicas poderão

ser deduzidos do imposto de renda, nos termos da Lei Federal nº 12.213, de 20 de

janeiro de 2010.

§  2º  -  Na  hipótese  de extinção  do  Fundo Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  seu

patrimônio será revertido ao Tesouro Estadual, na forma de regulamento.

Art. 3º - As disponibilidades temporárias de caixa do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso observarão o princípio de unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo  único  -  Fica  autorizada  a  aplicação  financeira  das  disponibilidades

temporárias do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso em operações ativas, de modo

a preservá-las de eventual perda de poder aquisitivo da moeda.

Art.  4º  -  Os recursos do  Fundo Estadual  dos Direitos do Idoso serão aplicados

prioritariamente em programas e ações que tenham finalidades vinculadas às linhas

de ação da política de atendimento ao idoso e à garantia dos direitos previstos na Lei

Federal nº 10.741, de 2003.

Art. 5º - São beneficiários de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso,

para aplicação em programas e ações que atendam aos objetivos dispostos no art. 1º

desta  lei,  os  órgãos  e  as  entidades  da  administração  pública  estadual  e  os

municípios.

§ 1º - A destinação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso poderá

ocorrer por transferência voluntária dos órgãos e entidades a que se refere o caput a
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entidades privadas sem fins lucrativos, na forma de regulamento.

§ 2º - A contrapartida a ser exigida dos municípios obedecerá, no que couber, aos

critérios básicos de contrapartida estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e

na regulamentação do fundo de que trata esta lei.

Art. 6º - São administradores do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - o gestor;

II - o agente executor;

III - o agente financeiro;

IV - o grupo coordenador.

Art. 7º - Integram o grupo coordenador a que se refere o inciso IV do art. 6º um

representante de cada um dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;

II - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese;

IV - Conselho Estadual do Idoso - CEI.

§ 1º - Os membros do grupo coordenador serão designados pelo Governador do

Estado, conforme indicação dos titulares dos órgãos.

§ 2º - A presidência do grupo coordenador do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

será exercida pelo representante da Sedese.

§  3º  -  A função de  membro do grupo coordenador  é  considerada  de  relevante

interesse público e não será remunerada a nenhum título.

Art.  8º  -  A Sedese é a gestora, agente financeira e agente executora do Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso, competindo-lhe o exercício das atribuições definidas

na Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento.

§ 1º - Não será destinada remuneração à Sedese em decorrência do exercício das

competências de administração do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

§ 2º - Será admitida a destinação de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso para  despesas com pessoal  ou  custeio dos órgãos e entidades  que atuem

como seus  administradores,  desde  que  as  despesas  sejam  vinculadas  às  ações

finalísticas  de  execução  de  programas  e  ações  sociais  por  ele  beneficiados,  nos

termos do inciso III do caput do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006.
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Art. 9º - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

obedecerão  ao  disposto  na  Lei  Federal  nº  4.320,  de  1964,  e  aos  demais  atos

normativos aplicáveis.

Art. 10 - O gestor do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso poderá ajustar com os

demais agentes executores metas e resultados a serem atingidos na implementação

de seus objetivos, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 11 - As normas operacionais e complementares necessárias à execução desta

lei serão estabelecidas em regulamento.

Art.  12  -  O  não  cumprimento  das  disposições  legais  relacionadas  ao  Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso acarretará a aplicação de sanções administrativas,

sem prejuízo das responsabilidades civis e penais pertinentes.

Parágrafo único - São sanções administrativas aplicáveis:

I  -  o  impedimento  da  celebração  de  convênios  com  a  administração  pública

estadual;

II - a suspensão das transferências voluntárias de recursos estaduais;

III - a devolução dos recursos transferidos voluntariamente na forma do § 1º do art.

5º, atualizados monetariamente.

Art.  13 - O Fundo Estadual dos Direitos do Idoso terá prazo indeterminado, nos

termos do art. 5º, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.189/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do governador do Estado,  o projeto de lei  em epígrafe cria  o Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,  que opinou
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pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº  1,  que  apresentou,  vem  agora  o  projeto  a  esta  Comissão,  atendendo  a

requerimento,  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento visa criar o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, com

o objetivo de captar recursos financeiros e financiar políticas públicas,  programas,

projetos e ações voltadas para o idoso no âmbito do Estado.

O  envelhecimento  da  população  é  um  fenômeno  mundial,  caracterizado  pelo

crescimento mais elevado da população idosa em relação aos demais grupos etários.

No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD - 2008, do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, a participação da população

com idade igual ou superior a 60 anos no total da população nacional alcançou, em

2008,  aproximadamente  21  milhões  de  pessoas,  o  que  corresponde a  11,1% da

população.  Minas  Gerais  segue a  tendência  nacional,  tendo,  em 2008,  11,8% de

idosos no conjunto de sua população, o que corresponde a mais de 2 milhões de

pessoas. Estimativas indicam que em 2040 serão 55 milhões de idosos no País, o

que corresponderá a 26,8% da população.

As  políticas  públicas  destinadas  ao  idoso  sofrem  pressão  dessa  dinâmica

demográfica.  Além  do  tamanho,  é  preciso  considerar  a  heterogeneidade  que

carateriza o segmento idoso, que mais que a diferenciação etária, tem trajetórias de

vida diferenciadas, marcadas pelas desigualdades sociais, econômicas, regionais e

raciais em curso no País.

Desde  a  Constituição  da  República,  uma série  de  leis  foram  editadas  no  País

formando um arcabouço jurídico destinado a assegurar os direitos aos idosos. Em

Minas Gerais, a Constituição Estadual estabelece, em seu art. 225, que “o Estado

promoverá condições que assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite à sua

dignidade e ao seu bem estar”. Reafirma, portanto, a responsabilidade do Estado em

promover  políticas  públicas  de  proteção  e  promoção  ao  idoso.  A própria  Carta

Estadual prevê a criação do Conselho Estadual do Idoso (art. 226).

Em 1999, o Conselho Estadual do Idoso foi criado pela Lei nº 13.176, como órgão
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deliberativo e controlador das políticas e das ações voltadas para o idoso. Ante a

importância do tema, foi instituída, por meio da Lei nº 12.666, de 1997, a Política

Estadual de Amparo ao Idoso, com o objetivo de assegurar-lhe os direitos sociais e

promover sua participação efetiva na sociedade. Em 2000, a Lei nº 13.763 instituiu o

Programa  de  Atendimento  Domiciliar  ao  Idoso,  com  o  objetivo  de  promover  o

atendimento ao idoso em seu próprio domicílio, por equipe multidisciplinar.

A criação do Fundo Estadual do Idoso, objeto do projeto em tela, configura-se como

importante  medida  para  fortalecer  os  mecanismos  de  financiamento  das  políticas

públicas  destinadas  a  esse  segmento.  Além  das  dotações  específicas  federais  e

estaduais,  o  fundo vai  contar  com  doações  e  contribuições  de pessoas  físicas  e

jurídicas,  bem  como  com  recursos  decorrentes  da  aplicação  das  multas  por

descumprimento do referido Estatuto do Idoso.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição

se fundamenta em sólida base jurídica. Propôs, no entanto, alterações com intuito de

torná-la  mais  objetiva  e  de  adequá-la  à  técnica  legislativa.  Entre  as  alterações

propostas, destacamos a que determina que os recursos do fundo serão aplicados

prioritariamente em programas e ações que tenham finalidades vinculadas às linhas

de ação da Política de Atendimento ao Idoso e à garantia dos direitos previstos no

Estatuto do Idoso. Destacamos também a alteração proposta que explicita que os

beneficiários diretos do fundo serão os órgãos e entidades da administração pública e

entidades privadas sem fins lucrativos. Ressaltamos, por fim, a alteração que define

como órgão executor do fundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Essas alterações resultaram no Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

Entendemos que a criação do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso é uma iniciativa

que deverá impactar  positivamente no  financiamento de projetos  e,  sobretudo,  na

melhoria  da  estrutura  das  entidades  de  atendimento  ao  idoso,  incrementando  o

sistema de proteção da pessoa idosa. Somos, portanto, favoráveis à medida.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.189/2013, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.
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Rosângela Reis, presidente e relatora - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.392/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.392/2011, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Assistencial  Comunidade  Vida  Nova  “Cantinho  do

Céu”, 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° 2.392/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Assistencial  Comunidade  Vida  Nova

Cantinho do Céu, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial Comunidade

Vida Nova Cantinho do Céu, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.013/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.013/2012, de autoria do deputado Célio Moreira, que declara

de  utilidade  pública  o  Lar  do  Idoso Maria  Augusta  Teixeira  -  Ilpi  -,  com sede no

Município de Caetanópolis, 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 Nº 3.013/2012

Declara de utilidade pública o Lar do Idoso Maria Augusta Teixeira, com sede no

Município de Caetanópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar do Idoso Maria Augusta Teixeira,

com sede no Município de Caetanópolis.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.654/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.654/2012, de autoria do deputado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Projeto União do Morro, com sede no Município de

Conselheiro Lafaiete, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.654/2012

Declara de utilidade pública a Associação Projeto União do Morro, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto União do Morro,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.771/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.771/2013, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de
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utilidade pública a entidade Clube das Mães de Aricanduva - CMA -, 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 Nº 3.771/2013

Declara de utilidade pública a entidade Clube das Mães de Aricanduva - CMA -,

com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Clube  das  Mães  de

Aricanduva - CMA -, com sede no Município de Aricanduva.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.835/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.835/2013,  de  autoria  do  deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Brasileira  de  Apoio  aos  Cancerosos  -

Abraco -, com sede no Município de Pará 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° 3.835/2013

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer

- Abraco -, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação Brasileira  de Apoio e

Combate ao Câncer - Abraco -, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.854/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.854/2013, de autoria do deputado Deiró Marra, que declara de

utilidade pública a Associação Humberto Júnior Apoio ao Paciente com Câncer de

Patrocínio-MG - HJ-VIVER -, com sede nesse município, foi aprovado em turno único,

na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.854/2013

Declara de utilidade pública a Associação Humberto Júnior Apoio ao Paciente com

Câncer de Patrocínio-MG - HJ-Viver -, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Humberto Júnior Apoio ao

Paciente  com  Câncer  de  Patrocínio-MG -  HJ-Viver  -,  com  sede  no  Município  de

Patrocínio.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.931/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.931/2013, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Amigos da Santa Casa de Bom Despacho, com

sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.



1155
____________________________________________________________________________

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° 3.931/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  da  Santa  Casa  de  Bom

Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Santa Casa de

Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.980/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  3.980/2013,  de  autoria  do  deputado  Zé  Maia,  que  dá  a

denominação  de  Mário  José  Alves  ao  trecho  da  Rodovia  LMG-738  situado  no

Município de Coromandel, 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° 3.980/2013

Dá denominação à Rodovia LMG-738, situada no Município de Coromandel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Mário José Alves a Rodovia LMG-738, que liga a MG-188

ao Distrito de Santa Rosa dos Dourados, no Município de Coromandel.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.



1156
____________________________________________________________________________

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.981/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  3.981/2013,  de autoria  do deputado  Paulo Guedes,  que dá

denominação  a  trecho  da  Rodovia  MGC-479,  que  liga  o  Município  de  Chapada

Gaúcha ao Município de Arinos, 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° 3.981/2013

Dá denominação ao trecho da Rodovia MGC-479 que liga o Município de Chapada

Gaúcha ao Município de Arinos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Guimarães Rosa o trecho da Rodovia MGC-479 que liga

o Município de Chapada Gaúcha ao Município de Arinos.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.121/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.121/2013, de autoria do deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Coração - Amicor -, com

sede no Município de Mateus Leme, 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° 4.121/2013

Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Coração - Amicor -, com sede

no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos do Coração -

Amicor -, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.122/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.122/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Morada da Serra -

Ascombamos -, com sede no Município de Ibirité, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.122/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro

Morada da Serra - Ascombamos -, com sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Bairro Morada da Serra - Ascombamos -, com sede no Município de

Ibirité.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.177/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.177/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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° 4.177/2013

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Mauro  Faccio  Gonçalves  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Rua Delsi Barbosa, n° 566,

Bairro Jardim Primavera II, no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.178/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.178/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  situada  no  Município  de

Tarumirim, 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° 4.178/2013

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental situada no Município de

Tarumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Waldemiro Francisco da Silva a escola

estadual  de  ensino  fundamental  situada  na  Rua  Jovelina  Maria  de  Jesus,  s/n°,

Povoado de Dom Carloto, Distrito de Taruaçu de Minas, no Município de Tarumirim.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.228/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.228/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação do Amor, com sede no Município de Iapu,

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 4.228/2013

Declara de utilidade pública a Associação do Amor, com sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Amor, com sede no

Município de Iapu.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.232/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.232/2013, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de
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utilidade pública a Associação Cultural, Artística e Esportiva Projetar, com sede no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.232/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cultural,  Artística e Esportiva Projetar,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Artística  e

Esportiva Projetar, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.236/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  4.236/2013,  de autoria  do deputado Rômulo Veneroso,  que

declara de utilidade pública a Obra Social Eduarda Pereira de Oliveira, 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 Nº 4.236/2013

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Eduarda Pereira de Oliveira,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social Eduarda Pereira
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de Oliveira, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, p residente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.242/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.242/2013,  de  autoria  do  deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Nossa Senhora Aparecida da

Comunidade Jacobina II, com sede em Palmópolis, 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° 4.242/2013

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Nossa Senhora Aparecida da

Comunidade Jacobina II, com sede no Município de Palmópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário Nossa Senhora

Aparecida da Comunidade Jacobina II, com sede no Município de Palmópolis.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.248/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.248/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara  de utilidade pública a  Ação Social  do Canaã,  com sede no Município  de

Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 4.248/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Ação  Social  do  Canaã,  com  sede  no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social do Canaã, com

sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Viegas, relator - Deiró Marra.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/9/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento da Sra. Rosa Maria

Teixeira  Neves  de  Castro,  ocorrido  em  15/9/2013,  em  Belo  Horizonte.  (-  Ciente.

Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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

discursos  dos  deputados  Rogério  Correia,  Elismar  Prado  e  Rômulo  Viegas;

aprovação - Correspondência: Mensagem nº 534/2013 (encaminhando emendas ao

Projeto de Lei Complementar nº 23/2012), do governador do Estado - Ofícios - 2ª

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

Complementar nº 50/2013 - Projetos de Lei nºs 4.522 a 4.525/2013 - Requerimentos

nºs 5.594 a 5.598/2013 - Comunicações: Comunicações dos deputados Bosco e Hely

Tarqüínio - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo  -  Neider  Moreira  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos

Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

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

Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h8min, 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 Dalmo Ribeiro Silva, 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

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a discussão da ata porque

ontem fiz um pronunciamento e esperava que parte dele estivesse também registrada

em  ata.  Julgo  muito  relevante  falar  de  um  acontecimento  inédito  na  Assembleia

Legislativa,  que  diz  respeito  à  censura.  Refiro-me  a  uma  reunião  oficial  que  a

Comissão de Direitos Humanos solicitou e que foi realizada em frente à residência

oficial do governador Anastasia. Lá foi montado, há mais de duas semanas, quase

três,  um acampamento dos professores,  que reivindicam melhorias  salariais,  visto

que o governo, descumprindo o acordo feito com eles, não lhes paga o piso salarial e

visto que deve à educação cerca de R$8.000.000.000,00 desde o governo Aécio até

os dias de hoje, referentes ao valor, não aplicado, do mínimo constitucional. Portanto

os  professores  e  educadores  reclamam  dessa  verba  que  foi  retirada  do  sistema

educacional e usada com outras finalidades. Além disso, os professores reclamam de

retaliações contra os grevistas de 2011 e 2012 e de proibições às professoras de

alimentar-se na escola da merenda dos alunos. Fiz toda essa denúncia ontem, em

especial  quanto  à  censura  feita  por  ordem  que  partiu  da  direção  da  Assembleia

Legislativa, proibindo a TV Assembleia de fazer a cobertura de uma reunião oficial.

Além disso, essa ordem solicitava ou ordenava que se retirassem do local da reunião

os profissionais de comunicação que cobriam o evento para o Assembleia Informa ou

para o boletim da Assembleia. Esse foi o acontecido. Ontem fiz um pronunciamento

revelando a gravidade dessa situação, mas hoje não vi isso constar na ata. Quero,

portanto, que conste em ata esse meu pronunciamento ou pelo menos o repúdio que
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manifestei à censura ao meio de comunicação, por considerá-la inadmissível. Além

disso,  Sr.  Presidente,  solicito  que  seja  incluído  na  ata  de  amanhã  o  seguinte

pronunciamento, feito pelo ministro do Trabalho, que está retratado hoje no jornal O

Globo.  O ministro do Trabalho diz o seguinte: “Eu cheguei aqui há cinco meses e

estou tomando medidas drásticas. Liquidei com todos os convênios. Não haverá mais

convênios com entidades, estados e municípios. No caso dessa entidade, o IMDC,

pego na operação da Polícia Federal, por que não foram lá ouvir o governador de

Minas? A falcatrua está lá.  Fizeram busca e apreensão no palácio do governo de

Minas, demitiram e prenderam servidores. Quando é que foram ouvir o Aécio? Pois

tem  uma  porção  de  convênio  no  governo  dele!  Quando  foram  ouvir  o  Jorge

Bornhausen? Os prefeitos? Quem licita e contrata é o estado e o município. Eles têm

obrigação de fiscalizar”.  Estou pedindo que se inclua isso em ata porque estamos

solicitando uma CPI para investigar os feitos do Instituto Mundial de Desenvolvimento

e Cidadania - IMDC -, que está sendo investigado pela Polícia Federal em suas ações

em Minas. O ministro agora nos diz claramente que o problema da falcatrua do IMDC

está em Minas. Queria que isso constasse em ata porque anexarei também essa fala

do ministro ao nosso pedido de CPI que está sendo encaminhado por mim e pelo

deputado Sávio Souza Cruz em nome do Bloco Minas sem Censura. Muito obrigado.

O presidente - Deputado Rogério Correia, quanto ao seu último pleito, gostaria que

V. Exa. formalizasse o requerimento. Quanto à sua ponderação inicial, quero dizer

que a leitura da ata aqui é sucinta e tudo o que V. Exa. manifestou aqui constará na

ata de imprensa. Com a palavra, para discutir, o deputado Elismar Prado.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, simplesmente reitero as palavras do

deputado Rogério Correia e, solidário com suas ponderações, quero que constem em

ata também as considerações que ele apresentou, principalmente no que concerne à

realidade dos nossos trabalhadores em educação. Todos nós nesta Casa, deputados

e deputadas, temos nossas prerrogativas constitucionais, que devem ser respeitadas.

A Casa deve atendê-las, ainda mais em se tratando da luta dos professores e das

professoras e de todos os servidores da educação.  Quando fui  deputado federal,

membro efetivo da Comissão de Educação, participamos de todas as discussões e

aprovamos a lei que criou o piso salarial nacional da educação. Depois enfrentamos
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uma batalha - posteriormente, eu já estava nesta Casa - no STF, ou seja, uma Adin

de cinco governadores que eram contra a lei do piso salarial nacional. Infelizmente,

Minas  Gerais  é  um  dos  estados  que  não  paga  o  piso,  não  respeita  nossos

professores e professoras e os trabalhadores da educação. Aliás, conseguiu aprovar

no Tribunal de Contas do Estado um termo de ajustamento de gestão - TAG - pelo

qual o Estado se desobrigou de investir o mínimo constitucional em educação. Isso

realmente é um descaso e uma vergonha. Não faço aqui simplesmente um embate

político, porque há estados também de outros partidos, inclusive do PT na mesma

situação. Fazemos também a mesma gestão para que se cumpra a lei do piso salarial

nacional da educação, a nossa luta por 10% do PIB nacional para a educação. Quero

simplesmente  reiterar  nossa  luta,  nossa  solidariedade  a  todos  os  professores  e

professoras.  O  Estado  precisa  realmente  respeitar  isso.  Infelizmente,  a  lei  do

subsídio, contra a qual votamos, congelou a carreira dos trabalhadores da educação,

retirou direitos conquistados com tanta luta, e nossos professores estão recebendo

salário de fome. Assim não se faz educação de qualidade. Portanto quero reiterar e

expor nosso posicionamento sempre favorável aos trabalhadores da educação, nossa

solidariedade,  para  que o governo entenda que é necessário  haver  investimentos

maciços, respeitar a lei do mínimo constitucional e investir principalmente na melhora

da carreira, das condições de trabalho e de renda de nossos professores. Hipoteco

minha  solidariedade  a  todos  os  trabalhadores  da  educação  que  estavam  ali

democrática e legitimamente fazendo seu protesto, para que o Estado respeite essa

categoria tão importante. É isso, Sr. Presidente. Gostaria que isso constasse em ata.

Obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas, que tem 2 minutos para

discutir a ata.

O deputado  Rômulo  Viegas  -  Entendo,  Sr.  Presidente,  que a  discussão da  ata

extrapolou alguns assuntos. Estávamos discutindo a ata da reunião anterior. Porém,

quero  apresentar  contraponto  no  seguinte  aspecto:  como representante  do  Bloco

Transparência e Resultado, entendo que é importante, sim, investigar não apenas o

governo de Minas, mas também o Ministério do Trabalho e os governos de outros

estados que assinaram vários convênios. Não é apenas o Ministério do Trabalho do
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governo  federal.  Há  vários  outros  ministérios  envolvidos  com  esse  instituto.  A

investigação tem de ser completa, porque fica parecendo que o governo de Minas é

culpado, que cometeu erros. Não. Vamos aguardar as apurações. Somos favoráveis a

qualquer processo de investigação, mas que se faça também investigação nos outros

órgãos  do  governo  federal,  nos  outros  estados,  porque  assim  a  coisa  fica  bem

transparente. Só vamos julgar ou condenar depois do último recurso, que agora está

em moda, a exemplo dos embargos infringentes. Muito obrigado.

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a

ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência

- A  deputada  Liza  Prado,  1ª-secretária  ad  hoc,  despacha  a  seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 534/2013

-  A  Mensagem  nº  534/2013,  encaminhando  emendas  ao  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23/2012, foi publicada na edição anterior.

OFÍCIOS

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional  do Dnit, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.856/2013, da Comissão de Transporte.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da

PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  1.898/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao referido requerimento.)

Dos Srs. José do Egito de Castro Sousa e Wagner Cotrim Volpe Silva, promotores

de  justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.099/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  José  Rubens  Tavares,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Ponte  Nova,

agradecendo o empenho do deputado Dinis Pinheiro pela aprovação do Projeto de

Lei nº 4.497/2013. (- Anexe-se ao referido projeto.)

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações  relativas  aos  Projetos  de Lei  nºs  1.183  e 1.276/2011,  em atenção a

pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e as informações

aos respectivos projetos de lei.)
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Do Sr. Silvani Batista Figueiredo solicitando a intercessão desta Casa perante o

governo do Estado para a criação de linha de ônibus entre Almenara e a MG-406. (- À

Comissão de Transporte.)

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 COMPLEMENTAR Nº 50/2013

Altera a Lei Complementar n° 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O § 1° do art. 3° da Lei Complementar n° 89, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3°- (...)

§ 1° - Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de Barão de Cocais,

Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma,

Itabirito,  Itaúna,  Moeda,  Pará  de  Minas,  Prudente de Morais,  Santa  Bárbara,  São

Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Varginha, Sete Lagoas e Itabira.

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

Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2013.

Carlos Henrique

Justificação: A proposição objetiva alterar o § 1° do art. 3° da Lei Complementar n°

89,  de  2006,  com o  escopo de incluir  o  Município  de  Itabira,  que  pertencente  à

mesorregião  correspondente,  no  Colar  Metropolitano  da  Região  Metropolitana  de

Belo Horizonte - RMBH.

Acrescentar esse município ao Colar Metropolitano justifica-se pelo fato de ele ter

integração espacial com os municípios que o integram, sendo limítrofe com os de

Bom  Jesus  do  Amparo  e  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo,  inseridos  na  zona  de

conurbação e componentes do referido colar.

Portanto,  não  há  como  não  incluir  Itabira,  que  está  afetada  pelo  processo  de

metropolização  e  já  apresenta  forte  integração  física  e  de  demandas  com  os
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municípios  integrantes  do  Colar  Metropolitano  supramencionados,  mantendo  com

eles  vínculos  em  importantes  setores,  como  o  econômico  e  os  de  educação,

transporte  e  meio  ambiente,  além de  apoiar  a  execução de  políticas  públicas  de

interesse comum.

Assim sendo, o fato de Itabira exercer e receber influência dos municípios do colar

e do núcleo metropolitano o credencia a integrar a RMBH, o que nos leva a pedir o

apoio dos pares para a aprovação desta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gustavo

Perrella. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 45/2013, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.522/2013

Declara de utilidade pública o Instituto Noisinho da Silva, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Noisinho da Silva, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2013.

Marques Abreu

Justificação: O Instituto Noisinho da Silva tem como objeto incentivar e promover

atividades e projetos nas áreas de cultura, educação, assistência social, promoção da

cidadania.  Para  tanto,  utiliza-se  de  tecnologias  específicas  para  contribuir  com  a

melhoria da qualidade de vida dos atendidos.

A entidade promove a inclusão social de crianças com deficiência, garantindo-lhes

oportunidades iguais por meio de soluções de  design de produtos, de tecnologias

sociais e de acesso a bens culturais, contribuindo para a redução da pobreza e das

desigualdades.

Por esses motivos, o trabalho desempenhado pelo instituto é de suma importância

para o nosso Estado.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.523/2013

Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Itaúna - Assevi - , com

sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Assevi -, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2013.

Pompílio Canavez

Justificação:  A Associação  Evangélica  de  Itaúna  -  Assevi  -  é  uma comunidade

religiosa constituída de um número ilimitado de igrejas. Tem por finalidade promover o

reino  de  Deus  no  mundo,  por  meio  da  pregação,  do  ensino  e  da  prática  do

cristianismo. Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registro de Títulos e

Documentos da Comarca de Itaúna.

- 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 4.524/2013

Declara de utilidade pública a Associação do Assentamento da Fazenda Paulista -

A.A.F.P -, com sede no Município de Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação do Assentamento  da

Fazenda Paulista - A.A.F.P -, com sede no Município de Pompéu.

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

Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2013.

Inácio Franco

Justificação: A Associação do Assentamento da Fazenda Paulista - A.A.F.P -, com

sede no Município de Pompéu, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como

principais  objetivos  proteger  e  defender  os  direitos  individuais  e  coletivos  dos

associados, promover ações e projetos voltados para a geração de renda, promover a
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formação e a qualificação profissional de seus associados, além de realizar estudos e

buscar soluções para os problemas socioeconômicos da comunidade, entre outros.

A Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de utilidade

pública,  razão  pela  qual  contamos  com  a  colaboração  dos  nobres  pares  para  a

aprovação deste projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.525/2013

Declara de utilidade pública a Cáritas Arquidiocesana de Diamantina, com sede no

Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Cáritas  Arquidiocesana  de

Diamantina, com sede no Município de Diamantina.

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

Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Cáritas Arquidiocesana de Diamantina, com sede no Município de

Diamantina,  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

filantrópico e social, composta por voluntários que atuam em 34 municípios do Vale

do Jequitinhonha, na região de Diamantina. A entidade não tem cunho político ou

partidário, é regida por estatuto próprio e tem prazo de duração indeterminado. Suas

finalidades são a defesa e a garantia dos direitos humanos, por meio da articulação

de ações sociais e educacionais relacionadas com a defesa de mulheres, crianças,

adolescentes,  idosos  e  pessoas  com deficiência,  a  formação  e  a  capacitação de

agentes para a ação social e o exercício da cidadania, entre outras.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam

atividades em caráter voluntário.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.594/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com as atletas, o técnico e a diretoria da equipe de voleibol

feminino da Escola Estadual Yolanda Jovino Vaz, de Arcos, campeã brasileira nos

Jogos Escolares da Juventude de 2013. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 5.595/2013, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Jornal  dos  Lagos,  de  Alfenas,  pelos  30  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.596/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1ª Cia. de

Missões  Especiais  da  2ª  Região  da  Polícia  Militar,  pela  prisão  de  dois  homens

suspeitos  de  roubo  em  joalheria  do  Minas  Shopping,  em  Belo  Horizonte.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.597/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  rodoviários  que  menciona  pela

participação em operação que culminou na apreensão de 2.408,5kg de maconha na

BR-364,  em  Frutal.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo

deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Requerimento nº 5.437/2013, nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 5.598/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona  pela  participação  em

operação que culminou na maior apreensão de drogas nos últimos meses, na prisão

de três traficantes e na apreensão de veículos de luxo, armas de fogo e balança de

precisão,  em  Pedro  Leopoldo.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada

anteriormente  pelo  deputado  Leonardo  Moreira. Anexe-se  ao  Requerimento  nº

5.443/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Comunicações

- São também encaminhadas à presidência comunicações dos deputados Bosco e
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Hely Tarqüínio.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe  os  trabalhos  ordinários  para  destinar  a  1ª  Parte  desta  reunião  para

oficializar  o  ato  de  restituição  simbólica  do  mandato  de  deputado  estadual  de

Armando Ziller.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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 especial de amanhã, dia 19, às 9 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Às  9h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

comissão. Estão presentes, também, a deputada Maria Tereza Lara e os deputados

Antônio  Carlos  Arantes,  Duarte  Bechir  e  Pompílio  Canavez.  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  debater  violações  de  direitos  humanos  decorrentes  da  atividade  de

mineração na região de Alpinópolis. A presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir a Sra. Marta de Freitas, assessora de Saúde do Trabalhador,

representando  o  Sr.  Cláudio  Jesus  Ferreira,  secretário  regional  da  Confederação

Nacional  dos Trabalhadores na Indústria;  e os  Srs.  José Maria Soares e Luciano

Ricardo  de  Magalhães  Pereira,  respectivamente,  presidente  e  advogado  da



1174
____________________________________________________________________________

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais;

Jorge Oliveira Penha e Ricardo Vilela,  respectivamente,  presidente e contador  da

Associação das Mineradoras de Quartzito do Médio Rio Grande, e Paulo Cézar da

Fonseca,  assessor  jurídico  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  na  Extração  e

Transformação Mineral de Alpinópolis e Região, que são convidados a tomar assento

à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.

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  (20)  em  que  solicita

sejam encaminhados à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao

Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária da

comissão e pedido de providências para a melhoria da infraestrutura e o aumento do

efetivo  dos  órgãos  de  segurança  pública  em  Lajinha;  sejam  encaminhados  ao

Comando-Geral e à Corregedoria da PMMG as notas taquigráficas da 42ª Reunião

Extraordinária da comissão e pedido de providências para a apuração de denúncia de

abuso de poder que teria sido praticado em diligências do policiamento ostensivo que

resultaram  na  apreensão  de  cerca  de  40  armas  de  fogo  junto  a  moradores  e

lavradores de Lajinha; sejam encaminhadas aos Srs. Lúcio Sebastião dos Santos,

Antônio Sérgio  da Silva  e Renato  Rodrigues de Souza,  respectivamente,  prefeito,

vice-prefeito e presidente da Câmara Municipal de Lajinha; Rafael Murad Brumana,

juiz diretor do foro da Comarca de Lajinha; Henrique Mateus Rabello, delegado de

polícia da Comarca de Lajinha; Getúlio Vargas de Lacerda, delegado regional adjunto

de Polícia Civil de Manhuaçu; 2º-Ten. PM Ramon Andrade Couto, comandante do 4º

Pelotão da 29ª Cia. do 11º Batalhão de Polícia Militar - BPM; Ten.-Cel. PM Wanderson

Santiago  Barbosa,  comandante  do  11º  BPM,  e  Paulo  de  Almeida  Amaral,

representante da OAB-MG; à Sra. Neura Maria Silva Pereira, vereadora da Câmara

Municipal de Lajinha; e aos Srs. Humberto Cabral da Silva e Flávio Elias da Silva,

vereadores da mesma Câmara, as notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária
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da comissão; sejam encaminhados à Chefia da Polícia Civil as notas taquigráficas da

43ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,  destacando-se  o  trecho  que  contém

denúncia de despejo de esgoto no Rio São Francisco, em Três Marias, e pedido de

providências  para  a  averiguação  dos  fatos;  sejam encaminhados  à  Secretaria  de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável as notas taquigráficas da 43ª Reunião

Extraordinária da comissão, destacando-se o trecho que contém denúncia de despejo

de esgoto no Rio São Francisco, em Três Marias, e pedido de providências para a

averiguação dos fatos e a solução dos problemas ambientais e sociais dessa região;

sejam encaminhados à Chefia da Procuradoria da República em Minas Gerais as

notas  taquigráficas  da  43ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,  destacando-se  o

trecho que contém denúncia de despejo de esgoto no Rio São Francisco, em Três

Marias, e pedido de providências para a averiguação dos fatos; sejam encaminhados

à Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Defesa do Meio Ambiente e à Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do

Meio Ambiente  do Alto  Rio  São Francisco as  notas taquigráficas  da 43ª  Reunião

Extraordinária da comissão, destacando-se o trecho que contém denúncia de despejo

de esgoto no Rio São Francisco, em Três Marias, e pedido de providências para a

averiguação dos fatos; sejam encaminhados ao Comando-Geral e à Corregedoria da

PMMG e à Promotoria de Justiça da Comarca de Lajinha as notas taquigráficas da

42ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,  cópia  da  documentação  entregue  pelo

advogado  Wilson  Silva  Camargo  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  de

denúncia  de  abuso  de  poder  que  teria  sido  praticado  em  ações  do  policiamento

ostensivo que resultaram na imposição de multas de trânsito durante evento eleitoral

em Lajinha; sejam encaminhados aos convidados para esta reunião as respectivas

notas taquigráficas e o documento  Alpinópolis  discute a saúde,  segurança e meio

ambiente  dos trabalhadores (Carta  de  Alpinópolis);  sejam  encaminhados  à

Superintendência Regional do Departamento Nacional de Produção Mineral as notas

taquigráficas desta reunião, o documento  Alpinópolis discute a saúde,  segurança e

meio ambiente  dos trabalhadores (Carta de Alpinópolis)  e  pedido de providências

para  a  ampliação  da  fiscalização  das  empresas  de  extração  e  beneficiamento

mineral, especialmente de quartzito, em Alpinópolis e região, e para a apuração dos
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motivos da desproporção entre a atividade minerária nesse município e os recursos

da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais que ele recebe;

sejam encaminhados à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego as notas

taquigráficas desta reunião, o documento  Alpinópolis discute a saúde,  segurança e

meio ambiente dos trabalhadores (Carta de Alpinópolis), a pauta de reivindicações

dos trabalhadores na extração e transformação mineral de Alpinópolis,  firmada em

2013, e pedido de providências para a ampliação da fiscalização das empresas de

extração  e  beneficiamento  mineral,  especialmente  de  quartzito,  em  Alpinópolis  e

região;  sejam  encaminhadas  à  Superintendência  Regional  de  Polícia  Federal  as

notas  taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  de

denúncia de atuação clandestina de empresas de extração e beneficiamento mineral,

especialmente  de  quartzito,  em Alpinópolis  e  região,  bem como de  imposição  de

condições  de  trabalho  degradantes  aos  trabalhadores;  sejam  encaminhados  à

agência da Receita Federal em Passos as notas taquigráficas desta reunião e pedido

de  providências  para  a  averiguação  da  regularidade  fiscal  e  previdenciária  das

empresas  de  extração  e  beneficiamento  mineral  de  Alpinópolis  e  região;  sejam

encaminhados à Secretaria  de Relações do Trabalho do Ministério  do Trabalho e

Emprego  e  à  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  as  notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para a agilização do registro

sindical  do Sindicato  dos Trabalhadores na  Extração e Transformação Mineral  de

Alpinópolis e Região; sejam encaminhados à Procuradoria Regional do Trabalho as

notas  taquigráficas  desta  reunião,  o  documento  Alpinópolis  discute  a  saúde,

segurança e  meio  ambiente  dos trabalhadores (Carta de  Alpinópolis),  a  pauta de

reivindicações dos trabalhadores na extração e transformação mineral de Alpinópolis,

firmada  em  2013,  e  pedido  de  providências  para  que  seja  apurada  denúncia  de

condições de trabalho degradantes e insalubres, especialmente quanto ao risco de

contaminação pela sílica, a que estariam sujeitos os trabalhadores das empresas de

extração  e  beneficiamento  mineral,  especialmente  de  quartzito,  em  Alpinópolis  e

região,  grande  número  das  quais  funcionaria  de  maneira  clandestina;  e  seja

encaminhado  aos  presidentes  da  Federação  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias

Extrativas do Estado de Minas Gerais, da Confederação Nacional dos Trabalhadores
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na Indústria, do Sindicato dos Trabalhadores na Extração e Transformação Mineral de

Alpinópolis e Região e da Associação dos Extratores de Pedras do Médio Rio Grande

o  termo  de  ajustamento  de  conduta  relativo  à  atividade  mineradora  e  às  suas

condições  de  trabalho  na  região,  firmado  em  Varginha;  sejam  encaminhadas  à

Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Defesa  da  Saúde  as  notas  taquigráficas  desta  reunião,  destacando-se  o  trecho

relativo  à  incidência  de  silicose  em  trabalhadores  da  atividade  mineradora  em

Alpinópolis  e  região;  sejam  encaminhados  à  Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente  as  notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para a averiguação de denúncia

de  danos  ambientais  decorrentes  da  extração  e  do  beneficiamento  mineral,

especialmente  de  quartzito,  em  Alpinópolis  e  região;  sejam  encaminhados  à

Presidência  da  Fundação  Jorge  Duprat  Figueiredo  de  Segurança  e  Medicina  do

Trabalho as notas taquigráficas desta  reunião,  o  documento  Alpinópolis  discute a

saúde, segurança e meio ambiente dos trabalhadores (Carta de Alpinópolis) e pedido

de providências  para  a realização de pesquisa  sobre  as  doenças decorrentes  da

extração e do beneficiamento de quartzito no Estado, especialmente em Alpinópolis e

região;  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Saúde  as  notas  taquigráficas  desta

reunião, o documento  Alpinópolis discute a saúde,  segurança e meio ambiente dos

trabalhadores  (Carta  de  Alpinópolis) e  pedido  de  providências  para  que,  em

cooperação  com  gestores  de  Passos,  seja  ampliado,  em  recursos  humanos  e

infraestrutura,  o  Centro  de  Referência  Regional  em  Saúde  do  Trabalhador  deste

município,  de  modo a  melhorar  o  atendimento  aos  trabalhadores  acometidos  por

doenças  relacionadas  ao  trabalho,  especialmente  àqueles  com  problemas

decorrentes  da  atividade  de  extração  e  beneficiamento  de  quartzito;  e  sejam

encaminhados à Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental e Saúde

do  Trabalhador  da  Secretaria  de  Saúde  as  notas  taquigráficas  desta  reunião,  o

documento  Alpinópolis  discute  a  saúde,  segurança  e  meio  ambiente  dos

trabalhadores (Carta de Alpinópolis)  e pedido de providências para a divulgação e

implementação  do  Programa  Nacional  de  Eliminação  da  Silicose,  que  objetiva

significativa redução da incidência dessa doença até 2015 e sua eliminação como
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problema  de  saúde  pública  até  2030;  Rogério  Correia  (3)  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para debater a repressão policial à população negra, bem

como as violações de direitos humanos sofridas pelos negros durante abordagens

policiais;  sejam  encaminhadas  ao  Sr.  Murilo  Sílvio  de  Abreu,  juiz  de  direito  da

Comarca  de  Itabira,  as  notas  taquigráficas  da  43ª  Reunião  Extraordinária  da

comissão, para que tome conhecimento dos relatos referentes à prisão dos Srs. Billy

Joe Araújo Rosa, Marcelo de Carvalho Vieira e Paulo César Gomes Duarte, operários

da  Enesa  Engenharia,  que  teriam  sido  injustamente  acusados  de  incendiar  o

alojamento dessa empresa em Itabira, em 12/3/2013; e sejam encaminhadas à Sra.

Erica Climene Xavier, juíza de direito da comarca de Conceição do Mato Dentro, as

notas  taquigráficas  da  43ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,  para  que  tome

conhecimento dos relatos referentes à prisão do Sr. Luiz Carlos Bonfim Filho, operário

da Montcalm, que teria sido injustamente acusado de incendiar o alojamento dessa

empresa em Conceição do Mato Dentro, em 3/7/2013; Celinho do Sinttrocel em que

solicita seja realizada visita à presidente da Minas Gerais Administração e Serviços -

MGS -, com a presença de comissão de trabalhadores, para debater as demissões

nessa empresa e a garantia dos empregos; Adelmo Carneiro Leão, Pompílio Canavez

e Rogério Correia em que solicitam seja realizada audiência pública para debater as

manifestações  populares  que  ocorreram  nos  últimos  meses  e  o  livre  direito  de

manifestação;  Paulo  Guedes  em que solicita  seja  realizada audiência  pública  em

Formoso para debater a situação dos proprietários e posseiros desapropriados e não

indenizados em virtude da construção do Parque Nacional Grande Sertão Veredas,

em 1979; Durval Ângelo e Rogério Correia em que solicitam sejam encaminhados à

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, à Ouvidoria da Polícia, ao governador

do Estado, ao secretário de Defesa Social e ao corregedor-geral da PMMG as notas

taquigráficas  da  43ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,  destacando-se  as

denúncias de violência policial, e pedido de providências para a apuração dos fatos.

Submetidos a votação, cada um por vez, são rejeitados requerimentos dos deputados

Paulo Guedes em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de

providências para o afastamento do superintendente regional de Ensino de Januária,

em função do clima acirrado na Superintendência e para a garantia de isenção e
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imparcialidade até o final de investigação em curso; Rogério Correia em que solicita

seja realizada audiência pública para lançamento do livro  Príncipe da privataria, do

jornalista  Palmério  Dória;  Durval  Ângelo  e Rogério  Correia  em que solicitam seja

formulada manifestação de repúdio (a ser encaminhada ao governador do Estado) à

repressão  e  prisão  de  manifestantes  praticada  pela  PMMG  durante  protestos

realizados em Belo Horizonte, em 7/9/2013. Submetido a votação, é rejeitado, por

perda do objeto, o requerimento dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia em

que  solicitam  seja  realizada  visita,  no  Centro  de  Remanejamento  do  Sistema

Prisional, aos cidadãos presos durante as manifestações ocorridas em 7/9/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  presença  do  Ouvidor  da  Polícia.  A  presidência  declara

prejudicado, nos termos do art.  284, VI,  do Regimento Interno, o requerimento do

deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja encaminhado ao governador do

Estado pedido de providências para que seja garantido pela MGS o emprego de seus

funcionários atualmente lotados nas Unidades de Atendimento Integrado da Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte, para as quais serão firmadas parcerias público-privadas.

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 setembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Luiz Henrique e Tiago Ulisses, membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental,  o presidente, deputado Elismar Prado,  declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão e comunica

o recebimento de ofício da Sra. Manuella Machado, superintendente de Interiorização

da Secretaria de Cultura, publicado no Diário do Legislativo de 5/9/2013. O presidente
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acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  como

relatores os deputados mencionados entre parênteses: no 1º turno, Projeto de Lei nº

4.062/2013;  e,  em turno único,  Projetos  de Lei  nºs 4.270/2013 (deputado Elismar

Prado)  e  4.337/2013  (deputada  Luzia  Ferreira).  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 1º  turno,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.066/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado

Elismar  Prado);  e  1.651/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Elismar Prado). 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  5.460/2013.  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, 18 de setembro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA TELEFONIA, EM 11/9/2013

Às  15h37min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Adalclever  Lopes,  Sargento  Rodrigues  e  Celinho  do  Sinttrocel  (substituindo  o

deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  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 Adalclever Lopes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

comissão e comunica o recebimento de  correspondência da  deputada Liza  Prado

encaminhando denúncia do Sr. Luiz Mário Giuliane, referente à cobrança indevida por

um modem que não foi solicitado,  para subsidiar  o relatório  final  desta 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,
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são aprovados requerimentos da deputada Liza Prado em que solicita seja convidada

a professora Adilza Dode, da Universidade Federal  de Minas Gerais,  para prestar

informações aos membros da CPI da Telefonia acerca das radiações emitidas por

aparelhos celulares; e dos deputados Zé Maia em que solicita  seja o Sr.  Marcelo

Barbosa,  coordenador  do  Procon  Assembleia,  convidado  permanente  da  CPI  da

Telefonia;  e Sargento Rodrigues em que solicita  seja enviado à Anatel  pedido  de

informações  acerca  dos  índices  de  radiação  das  antenas  utilizadas  na  rede  de

telefonia móvel. A presidência recebe, para posterior apreciação, requerimentos da

deputada Liza  Prado  em  que solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  CPI  da

Telefonia, no Município de Uberlândia, para debater o problema da má qualidade dos

serviços  prestados  pelas  operadoras móveis  naquele  município;  e dos  deputados

Ulysses Gomes em que solicita seja convidado o Sr. Antônio Carlos Tardeli, diretor-

geral  do  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações,  para  apresentar  à CPI  da

Telefonia as ações realizadas pelo órgão no exercício de sua função de focalizar a

política  estadual  de  telecomunicação;  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja

encaminhado às concessionárias Vivo,  Oi,  Tim e Claro pedido de providências no

sentido de buscar a melhoria da prestação de serviços e atendimento aos clientes no

Sul de Minas, especialmente nos Municípios de Ouro Fino e Inconfidentes; e Paulo

Guedes em que solicita seja realizada audiência pública da CPI da Telefonia para

debater o serviço precário prestado pelas operadoras de telefonia móvel celular em

Minas Gerais, especialmente em Montes Claros. 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, 18 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - João Leite - Sargento Rodrigues - Liza Prado.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/9/2013

Às  14h30min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Governador  Valadares  a

deputada Rosângela Reis, membro da supracitada comissão. A presidente declara

aberta a reunião e, nos termos do art.  120,  III,  do Regimento Interno, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A presidência

informa que a reunião se destina a colher subsídios para a realização do ciclo de

debates sobre políticas públicas para o idoso e comunica o recebimento de ofício do

Sr.  Glêdston  Guetão,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Governador  Valadares,

justificando  sua  ausência  nesta  reunião.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Elisa Maria Costa, prefeita  municipal  de

Governador  Valadares;  Iracy  de  Matos,  vereadora  da  Câmara  Municipal  de

Governador  Valadares;  e  Karla  França  Custódio,  diretora  do  Departamento  de

Assistência  Social  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  de  Governador

Valadares, representando o Sr. Jaime Luiz Rodrigues Júnior, presidente do Colegiado

dos Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais - Cogemas

- e secretário municipal de Assistência Social de Governador Valadares; e os Srs.

Geovane  Honorio  da  Silva,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Governador

Valadares;  Padre  Paulo  de  Almeida  Machado,  vereador  da  Câmara Municipal  de

Governador Valadares; Calânico Sobrinho Rios, coordenador regional do Vale do Rio

Doce, da Defensoria Pública de Minas Gerais; Gilvan de Oliveira Machado, defensor

público  em  Governador  Valadares;  Cel.  PM  Sérgio  Henrique  Soares  Fernandes,

comandante da 8ª Região de Polícia Militar; e Cap. PM Alípio Gabriel de Sousa, da 8ª

Região de Polícia Militar, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidente,

autora 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  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 507/2013
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

de regime especial  de  tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico do setor de fabricação de uniformes profissionais.

Publicada no  Diário do Legislativo de 30/8/2013, a proposição foi encaminhada a

esta comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem em tela encaminha para a apreciação da Assembleia Legislativa, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, exposição de motivos que visa beneficiar

os contribuintes mineiros do setor de fabricação de uniformes profissi com regime

especial de tributação, buscando a redução da carga tributária relativa ao Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Conforme exposição de motivos da proposição, encaminhada pelo governador do

Estado,  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 mencionado.

Vale ressaltar, como exposto pelo Executivo, que, 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. No entanto, se

determinada  unidade  federativa  concede  unilateralmente  benefícios  fiscais  em

matéria de 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  se  comparada à mesma mercadoria  com tributação normal,

tornando desigual a competição no mercado considerado.

De  forma  a  minorar  os  impactos  negativos  decorrentes  da  guerra  fiscal,  a  Lei
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Estadual nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas

Gerais, concede ao Poder Executivo a possibilidade de adoção de medidas protetivas

da economia do Estado quando se verificar a concessão ilegal, por outros estados, de

benefícios referentes ao ICMS. Para tanto, de acordo com o art. 225 da referida lei,

deverá  ser  enviada  à  Assembleia  Legislativa  exposição  de  motivos  para  adoção

dessas medidas. Caberá à Assembleia analisá-la e, caso esteja adequada, ratificá-la

em até noventa dias, por meio de resolução.

No caso em questão, foram concedidos benefícios pelo Estado do Mato Grosso do

Sul, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência das empresas do

setor estabelecidas em Minas Gerais. A concessão unilateral de benefícios fiscais em

matéria  do  ICMS  por  determinada  unidade  federativa,  segundo  a  exposição  de

motivos, torna as condições de concorrência dos contribuintes lá situados melhores

do que as dos contribuintes localizados em outras unidades da Federação, já que

provoca redução nos preços das mercadorias.

Buscando  neutralizar  os  efeitos  da  “guerra  fiscal”,  Minas  Gerais  optou  pela

concessão  de  benefício  fiscal,  por  meio  de  regime  especial  de  tributação,  às

empresas do setor de fabricação de uniformes profissionais, na forma de instituição

de crédito presumido, de modo que a carga tributária efetiva seja de 2,6% nas vendas

de produtos industrializados.

É importante observar que o tratamento tributário exposto acima será concedido, de

forma individualizada, para as empresas do setor, após a análise do requerimento do

contribuinte, podendo ainda dar ensejo a cargas tributárias diversas, em função dos

produtos, do impacto na produção mineira e do tratamento tributário concedido pelo

outro estado.

Considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a economia

mineira,  esta comissão entende que a concessão de regime especial em questão

deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de fabricação de uniformes profissionais, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ... /...

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro do setor

de fabricação de uniformes profissionais, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de uniformes profissionais, nos termos do art. 225 da

Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada pelo Poder Executivo por meio da Mensagem nº 507/2013.

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

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier, relator - Cabo Júlio - Durval Ângelo.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 509/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

de regime especial  de  tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de fabricação de equipamentos de proteção individual, inclusive

calçados de segurança.

Publicada no Diário do Legislativo em 30/8/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

A proposição em exame tem o objetivo de encaminhar exposição de motivos da

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - relativa à concessão de regime especial de

tributação  em  matéria  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e de Comunicação - ICMS - ao contribuinte mineiro da indústria de

equipamentos de proteção individual, inclusive calçados de segurança, nos termos do

art.  225 da  Lei  nº  6.763,  de  26  de dezembro de 1975.  A medida fiscal  adotada,
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conforme a mensagem do governador, tem por finalidade fomentar e proteger setor

específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência

de políticas econômicas instituídas por outros estados da Federação, relativamente

ao referido imposto.

Nos termos do disposto no  art.  225 da Lei  nº  6.763,  de 1975,  que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, é facultada

ao Poder Executivo a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do

Estado, caso outra unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou

financeiro-fiscal  não  previstos  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos

termos da legislação específica. O § 1º desse artigo determina que o expediente com

exposição de motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve

ser enviado à Assembleia Legislativa pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.

Essa medida, conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve ser ratificada por

esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do § 6º do mesmo

dispositivo,  cabe  à  SEF,  ainda,  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das

medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Encaminhada para atender ao disposto no artigo acima referido, a exposição de

motivos  da  SEF  justifica  a  citada  concessão  do  regime  especial  à  indústria  de

equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive  calçados  de  segurança,  pela

concessão  irregular  de  benefícios  fiscais,  principalmente  crédito  presumido  do

imposto, efetuada pelos Estados de Tocantins e Rondônia, por meio das Leis nºs

1.201,  de  29  de  dezembro  de  2000,  e  1.473,  de  13  de  maio  de  2005,

respectivamente. No entanto, alerta a exposição, a base legal para a concessão do

regime especial pode ser alterada seja pela publicação de legislação de idêntico teor

pelo mesmo estado, seja pela publicação de legislação ainda mais benéfica por outra

unidade da Federação.

A exposição de motivos salienta que o referido benefício afronta o disposto no art.

155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República, e na Lei Complementar

nº 24, de 7 de janeiro de 1975, uma vez que foi concedido sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A exposição chama atenção para

o fato de que a norma constitucional visa à harmonia entre os entes federados ao
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evitar a chamada “guerra fiscal”.

A concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do ICMS por determinada

unidade  federativa,  segundo  a  exposição  de  motivos,  torna  as  condições  de

concorrência  dos  contribuintes  lá  situados  melhores  do  que  as  dos  contribuintes

localizados em outras unidades da Federação, já que provoca redução nos preços

das mercadorias. Com isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto

em seu território quanto no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos

mineiros. Com esse tipo de benefício, o contribuinte deixa de desembolsar recursos

com o recolhimento  do  imposto  para  utilizá-los  como capital  de  giro  e  em novos

investimentos,  o  que  se  reflete  diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre

concorrência em relação aos estabelecimentos industriais de Minas Gerais.

Por isso, a exposição de motivos defende a reação rápida do governo estadual, a

fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos da competição desleal,

fortalecendo o mercado interno e preservando a capacidade de ocupação de mão de

obra e da produção e, consequentemente, a arrecadação do ICMS pelo Estado.

Com esse objetivo,  foi  concedido,  por  meio de regimes especiais  de tributação,

crédito presumido de forma que, nas vendas dos produtos industrializados no Estado,

a carga tributária efetiva seja de 3%. Também foi concedido crédito presumido nas

vendas de mercadorias importadas diretamente pelo estabelecimento e nas vendas

de  mercadorias  adquiridas  e  recebidas  de  contribuintes  estabelecidos  em  outras

unidades  da  Federação.  Nesse  caso,  em  operações  interestaduais  destinadas  a

contribuintes sujeitas à alíquota de 4%, o crédito presumido é de 2,5% sobre o valor

da  operação.  Já  em  operações  internas  destinadas  a  contribuintes,  o  crédito

presumido é de 5% sobre o valor da operação, para as mercadorias tributadas pela

alíquota de 25%; e de 4% sobre o valor da operação, para as demais mercadorias

tributadas com alíquotas inferiores a 25%.

Essas  medidas,  conforme salienta  a  exposição  de  motivos,  são  concedidas  de

forma individualizada mediante requerimento do contribuinte, podendo dar ensejo a

cargas  tributárias  diversas.  Isso  porque  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, tendo em vista os produtos
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a serem fabricados, 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.

Cumpre  informar  que  os  regimes  especiais  concedidos  às  empresas  do  setor

constam da relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 1º

trimestre de 2013, enviada pela SEF a esta Comissão, em cumprimento ao disposto

no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de fabricação de equipamentos de proteção individual, inclusive

calçados de segurança, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  de  fabricação  de

equipamentos de proteção individual, inclusive calçados de segurança, nos termos do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  de  fabricação de  equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive

calçados de segurança, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de  1975,  em  virtude  de  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais

concedidos por  outros  estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 509/2013.

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

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Lafayette  de Andrada,  relator  -  Jayro  Lessa -  João Vítor

Xavier - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 510/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  510/2013  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do
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Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico do setor de indústria de medicamentos”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 30/8/2013, a proposição foi encaminhada a

esta comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A exposição de motivos encaminhada por meio da mensagem em comento tem por

objetivo  submeter  à  apreciação  desta  Casa  medida  fiscal  que,  segundo  o  Poder

Executivo,  visa  fomentar  e  proteger  setor  da  economia  mineira.  Tal  expediente

argumenta que 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 Constituição da República de 1988 e a Lei Complementar nº 24, de 1975, por ela

recepcionada,  estabelecem  normas  básicas  para  a  coordenação  federativa  de

concessão de benefícios de natureza fiscal em matéria de Imposto sobre Operações

relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Essas regras buscam, entre

outros objetivos, evitar que unidades da Federação concedam isenções fiscais a tal

ponto  que prejudiquem a manutenção e  o  investimento  de empresas nas demais

unidades.

Assim, as normas citadas determinam que incentivos fiscais referentes ao ICMS

deverão ser instituídos por meio de convênios interestaduais a serem celebrados no

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que é um órgão colegiado com

representantes fazendários das unidades da Federação. É importante destacar que o

Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento compatível com essas normas,

apontando que a celebração de ajustes interestaduais se constitui em “pressuposto

essencial à válida concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais em tema

de ICMS”.

Entretanto,  ainda  são  estabelecidos  incentivos  fiscais  sem  convênio

correspondente, à revelia do Confaz, e, por consequência, do ordenamento vigente.
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Porém, mesmo irregulares, tais incentivos muitas vezes são suficientes para gerar

consequências  negativas  para a  produção e  a arrecadação das demais  unidades

federadas, constituindo o que se popularizou como “guerra fiscal”.

Com base no exposto, visando reduzir os impactos negativos ao Estado causados

pela  guerra  fiscal,  a  Lei  nº  6.763,  de 1975 (modificada,  entre outras,  pela  Lei  nº

19.979, de 2011), que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais,

por  meio  de  seu  art.  225,  atribuiu  ao  Poder  Executivo  a  competência  de  adotar

medidas para proteção à economia do Estado quando houver dano decorrente de

concessão irregular de incentivo fiscal por outras unidades da Federação. De acordo

com o art. 225-A da mesma lei, se houver, no escopo de medida protetiva, a previsão

de  que  seja  concedido  benefício  por  meio  de  regime  especial,  este  deverá  ser

encaminhado à Assembleia Legislativa para análise e eventual ratificação.

Em cumprimento do disposto na lei, foi encaminhada a esta Casa a Mensagem nº

510/2013, que trata do regime especial de tributação concedido a contribuinte mineiro

do setor de indústrias de medicamentos. Conforme explana o Poder Executivo, trata-

se de setor com empresas signatárias de protocolo de intenções para investimentos

no Estado, no montante de, aproximadamente, R$3 milhões, gerando cerca de 85

empregos diretos e 285 indiretos.

O benefício oferecido às empresas signatárias é o crédito presumido, de forma que

a carga tributária efetiva seja de 3% 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%.  Para  os  produtos  industrializados  com

conteúdo de importação superior  a 40%, o crédito presumido será de 5% sobre o

valor da operação, nas saídas em operações internas; e de 2,5% sobre o valor da

operação, nas saídas em operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4%.

Esclarece o Poder Executivo que o tratamento tributário acima citado é vinculado a

assinatura de protocolo de intenções e que outras empresas do mesmo setor podem

se beneficiar dele, desde que também firmem protocolo. Assim, as disposições do

regime  especial  surtirão  efeito  de  acordo  com  o  caso  concreto,  de  modo  que  o

benefício não é estendido automaticamente a todo o setor.  Para  a concessão do

benefício, são considerados ainda aspectos como impactos na arrecadação de Minas
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Gerais, os produtos a serem fabricados e a natureza dos benefícios oferecidos nas

outras unidades da Federação.

Dessa  forma,  trata-se  de  matéria  que  cumpriu  os  requisitos  legais  para  sua

tramitação e,  segundo o  Poder  Executivo,  com repercussão benéfica à  economia

mineira.  Por  esse  motivo,  e  considerando  a  necessidade  de  manifestação  desta

Assembleia, é adequado que o regime especial em estudo seja ratificado.

Conclusão

Considerando  o  argumentado  acima,  concluímos  pela  ratificação  do  regime

especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a  contribuinte  mineiro  do  segmento

econômico  de  indústria  de  medicamentos  na  forma  do  projeto  de  resolução

apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … / ...

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  indústria  de  medicamentos,  nos

termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a contribuinte mineiro do

segmento econômico de indústria de medicamentos, considerando a exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 510/2013.

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

Sala das Comissões, 18 de setembro 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa, relator - Durval Ângelo - Cabo Júlio - Sebastião

Costa - João Vítor Xavier.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 511/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha, 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  do  ICMS ao  contribuinte  mineiro  do  segmento
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econômico do setor de fabricação de equipamentos de proteção individual, inclusive

calçados de segurança.

Publicada no Diário do Legislativo em 30/8/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

A finalidade da medida fiscal  adotada, conforme a mensagem do governador,  é

fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos

negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros estados da

Federação,  relativamente  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Fundamentada no disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, a exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - relativa à

concessão do regime especial  de  tributação ao contribuinte  mineiro  do  segmento

econômico de fabricação de equipamentos de proteção individual, inclusive calçados

de  segurança,  foi  encaminhada  para  a  apreciação  desta  Casa.  Nos  termos  do

referido artigo, nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, caso o

regulamento preveja a concessão do benefício por  meio de regime especial,  este

deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos

nos parágrafos do art. 225 da citada lei.

O  art.  225,  por  sua  vez,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas

necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra unidade da Federação

conceda  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro-fiscal  não  previstos  em  lei

complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela  SEF.  Conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  essa medida deve ser

ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §

6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da

relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.
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No que tange à mensagem em exame, o regime especial concedido fundamenta-se

no art. 32-F da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe o seguinte:

“Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder:

I  -  ao  contribuinte  que  promova  operação  de  venda  de  mercadoria  com  carga

tributária  superior  à  devida,  na  saída  imediatamente  subsequente  com  a  mesma

mercadoria,  sistema  de  compensação  tributária  que  anule  a  distorção  financeira

concorrencial provocada pelo estorno de crédito na aquisição dessa mercadoria por

seu adquirente;

II  -  ao  contribuinte  distribuidor  que  promova  operação  subsequente  com

mercadorias destinadas a outros contribuintes sistema de compensação que reduza

ou neutralize a carga tributária na distribuição dessas mercadorias”.

Conforme informado pela exposição de motivos, tal regime especial de tributação

foi precedido da assinatura de protocolo de intenções, por meio do qual as indústrias

de  equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive  calçados  de  segurança,  se

comprometeram a investir no Estado aproximadamente 1,5 milhão de reais e a gerar

130 empregos diretos e 30 empregos indiretos. Em contrapartida, por meio do regime

especial,  foi  concedido a essas empresas crédito presumido, resultando em carga

tributária  efetiva  de  3%,  relativa  ao  ICMS  devido  nas  vendas  dos  produtos

industrializados no Estado, relacionados no protocolo de intenções.

O referido tratamento tributário,  segundo a exposição,  não é estendido a todo o

setor, mas somente às empresas signatárias do citado protocolo de intenções que se

comprometeram a realizar investimentos e a gerar empregos no Estado. A exposição

explica que a definição da graduação da alíquota se deu considerando o benefício

oferecido por outros estados da Federação e o impacto na arrecadação.

Apoiamos as medidas adotadas, tendo em vista sua importância para a proteção da

economia mineira, em especial da indústria de equipamentos de proteção individual,

inclusive calçados de segurança. Cabe informar que os regimes especiais concedidos

a  empresas  do  setor  constam  da  relação trimestral  das  medidas  de  proteção da

economia, referente ao 1º trimestre de 2013, enviada pela SEF a esta comissão, em

cumprimento ao disposto no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido  ao  setor  fabricante  de  equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive

calçados de segurança, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº.../...

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  fabricante  de

equipamentos de proteção individual, inclusive calçados de segurança, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  fabricante  de  equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive

calçados  de  segurança,  signatário  de  protocolo  de  intenções  com  o  Estado,  nos

termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 511/2013.

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

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa, relator - Durval Ângelo - Cabo Júlio - Sebastião

Costa - João Vítor Xavier.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.298/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

20.690, de 21 de maio de 2013, que dá nova denominação ao Centro Estadual de

Educação Continuada - Cesec - localizado no Município de Uberaba.

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  em questão tem por objetivo tão somente corrigir  erro material

contido no comando do art.  1º  da Lei  nº 20.690, de 21/5/2013. De acordo com o
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dispositivo em questão, o Centro Estadual de Educação Continuada -  Cesec -  de

Uberaba passaria a se chamar “Escola Estadual Professora Maria Emília da Rocha”.

Considerando que no sistema estadual de ensino as escolas regulares e os Cesecs

apresentam finalidades distintas, é inadequada a nomenclatura dada à instituição de

ensino pela Lei nº 20.690, de 2013. Desse modo, o projeto em análise mantém a justa

homenagem à educadora Maria Emília da Rocha e apenas altera o tipo de instituição

de ensino: de “Escola Estadual” para “Centro Estadual de Educação Continuada ”.

Não encontramos, portanto, óbices à aprovação do projeto de lei em questão.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.298/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.308/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Centro Social do Bairro Boa Vista, com

sede no Município de João Monlevade.

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 4.308/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Centro Social do Bairro Boa Vista, com sede no Município de João Monlevade.

Trata-se de pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins lucrativos,  que tem como

escopo a promoção de programas e projetos de política pública de assistência social;

o  desenvolvimento  de  ações  com  o  objetivo  de  conscientizar  a  comunidade  dos

direitos constitucionais; a organização de eventos culturais e recreativos; e o apoio à

comunidade nas questões de segurança pública,  educação,  transporte,  habitação,
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esporte, entre outras.

A instituição  realiza  ainda  levantamento  das  necessidades  da  comunidade  do

bairro,  tais  como  infraestrutura,  educação,  saúde,  esporte,  habitação,  segurança,

urbanização, lazer, limpeza e transporte coletivo, e mantém contato com autoridades

municipais,  estaduais,  federais,  civis,  militares  e  empresariais,  com  entidades  de

classe,  clubes  de serviço  e  com a  imprensa.  Também representa  os  associados,

judicial ou extrajudicialmente, na defesa dos direitos individuais,  constitucionais ou

difusos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  associação  junto  à

comunidade  local,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.308/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.356/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria  da  deputada Liza  Prado,  a  proposição em epígrafe  “dispõe sobre  a

isenção de pedágio para os veículos automotores de pessoas com deficiência no

Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

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

188 do Regimento Interno.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juricidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art.102, XII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em comento tem por escopo isentar do pagamento do pedágio os

veículos automotores das pessoas com deficiência no Estado. Para tanto, determina

a regulamentação da lei pelo Executivo, que deverá estabelecer a fonte de custeio, a

forma de fiscalização nos postos de cobrança e a prerrogativa do Executivo para

alterar  o  contrato  de  concessão  com  vistas  a  garantir  o  equilíbrio  financeiro  da

avença.

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Transportes e

Obras  Públicas  -  Setop -  e  ao  Departamento  de  Estradas  e  Rodagem  de Minas

Gerais  -  DER-MG -,  a  fim  de  que  se  manifestassem  sobre  o  impacto  financeiro

decorrente  da  isenção de pedágio para  pessoas com deficiência  física e sobre a

possível  interferência dessa medida na política estadual  de transportes, formulada

pela Setop.

Por meio da Nota Técnica nº 43/2012, anexada ao Of. Gab. Adj. nº 7/12, publicado

em 21/9/2012, a Setop manifestou-se contrariamente à proposição.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  -  CCJ  -  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1,  que

apresentou. No referido substitutivo foi explicitado que a isenção do pagamento do

pedágio para veículos automotores de propriedade das pessoas com deficiência se

dará  nas  rodovias  estaduais,  bem como será  aplicada exclusivamente  a  veículos

legalmente adaptados e conduzidos por pessoas com deficiência física. Além disso,

constou  no  substitutivo  que  caberá  ao  Poder  Executivo  emitir  documento

comprobatório da isenção, após solicitação do interessado.

A referida comissão explicitou também que a finalidade do projeto é dar densidade

normativa às diretrizes constitucionais que protegem as pessoas com deficiência, pois

os direitos constitucionalmente assegurados devem ser efetivados pelo poder público

no contexto de sua aplicabilidade, garantindo-se, com isso, a eficácia social do direito.

A CCJ ressaltou também que, no caso específico das pessoas com deficiência, a

norma exonerativa  estadual,  longe de instituir  privilégio a essa categoria,  objetiva

facilitar  sua locomoção no território do Estado, o que, em última análise, concorre

para a interação social das pessoas que padecem de deficiência física. Destacou,
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ainda, que não se trata de benefício de assistência social em prol das pessoas com

deficiência a ponto de exigir dotação orçamentária, uma vez que não é o Estado que

remunera o concessionário de serviço público, e sim os usuários do serviço. Portanto,

se  houver  desequilíbrio  financeiro,  o  que  entendeu  difícil  de  ocorrer  em  face  do

contingente  reduzido  de  pessoas  com  deficiência  proprietários  de  veículos

automotores, a medida adequada seria a majoração do valor do pedágio.

Entendemos  que  a  proposição,  ao  pretender  isentar  do  pagamento  de  pedágio

determinados veículos automotores, não afeta contrato de concessão em curso, não

só  pelos  argumentos  já  tecidos  pela  CCJ,  mas  também  conforme  restará

demonstrado a seguir.

Consoante  já  explicitado  no  parecer  exarado  pela  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária quando da apreciação do Projeto de Lei nº 2.123/2008, em

audiência pública realizada pela CCJ, junto com a Comissão de Direitos Humanos,

foram levantados importantes dados que demonstraram que, à época, no universo de

seis milhões de veículos registrados em Minas, somente 4.504 pertenciam a pessoas

com deficiência, donde se conclui que a perda de receita decorrente das medidas

propostas deve ser relegada à seara da insignificância.

Reforçando essa assertiva, destaque-se que, conforme parecer emitido em 1º turno

pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relativamente ao

Projeto  de  Lei  nº  3.399/2012,  conforme  o  Censo  2010,  realizado  pelo  Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, em Minas Gerais há 4,4 milhões de

pessoas com deficiência, o que corresponde a 22,6% da população.

Ressalte-se  que  a  incidência  de  pelo  menos  uma  das  deficiências  aumenta

conforme a idade: 7,5% nas crianças de 0 a 14 anos; 24,9% na população de 15 a 64

anos; e 67,2% nas pessoas com mais de 65 anos. A deficiência visual é a que mais

atinge tanto homens (16%) quanto mulheres (21,4%); seguida da deficiência motora

(5,3%  para  homens  e  8,5%  para  mulheres);  auditiva  (5,3%,  homens;  e  4,9%,

mulheres) e mental ou intelectual (1,5%, homens; e 1,2%, mulheres).

Mas, desse total de pessoas, nem todas possuem deficiência que demande o uso

de veículo adaptado e a fruição do benefício objeto da proposição em análise, ou

seja, o universo de pessoas beneficiadas é ainda menor do que os percentuais acima
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destacados.

Finalmente,  desse  total  de  pessoas  com  deficiência  que  demandam  o  uso  de

veículo adaptado, nem todas irão trafegar pela rodovia estadual objeto de contrato de

concessão,  o  que  reduz  ainda  mais  o  panorama  de  beneficiários  da  isenção

pretendida na proposição ora analisada.

Devemos considerar, ainda, a relação custo-benefício de longo alcance social que o

projeto institui, possibilitando que as pessoas com deficiência possam exercer a sua

cidadania  e  viver  com  dignidade.  Além  disso,  eles  não  precisariam  mais  solicitar

outros  meios  de  transporte  público,  como,  por  exemplo,  ambulâncias,  para  se

deslocar até os serviços de saúde ou para outras necessidades.

Utilizando o seu próprio transporte,  todos irão ganhar:  pessoas com deficiência,

sociedade e o próprio poder público.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.356/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Paulo Guedes.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 18/9/2013, as seguintes comunicações:

Do deputado Bosco em que notifica o falecimento da Sra. Iracema Castro Verçosa,

ocorrido em Araxá, em 16/9/2013. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Hely Tarqüínio em que notifica o falecimento da Sra. Maria dos Reis

Teles, ocorrido em Patos de Minas, em 16/9/2013. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/9/2013

Presidência dos Deputados Rômulo Viegas e Adalclever Lopes

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.526 a 4.528/2013 - Requerimentos nºs 5.599 a

5.602/2013 - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon Melo -  Neider  Moreira  -  Adalclever  Lopes -  Ana

Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir

- Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Inácio Franco - João

Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Paulo Lamac

- Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Rômulo Viegas) - Às 14h5min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 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.
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Correspondência

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

OFÍCIOS

Da Sra. Adenir Soares Martins, do Sr. Gerson Paulino da Silva e da Sra. Maria Julia

Bonfim, representantes, respectivamente, dos Conselhos Comunitários de Segurança

Pública 4, 1 e 7, de Ipatinga, solicitando a intercessão desta Casa para que o Estado

reative e assuma a gestão do Olho Vivo (sistema de monitoramento por câmeras de

vídeo) nesse município. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Antônio A. Caram Filho, diretor-geral da Arsae-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.296/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr.  Antônio Carlos  Gonçalves  (Lorindo),  presidente  da Câmara Municipal  de

Caeté, encaminhando moção de repúdio dessa Casa ao Ministério da Educação pela

proposta de exclusão das Apaes do Plano Nacional de Educação. (- Às Comissões da

Pessoa com Deficiência e de Educação.)

Do Sr.  Antônio Carlos  Gonçalves  (Lorindo),  presidente  da Câmara Municipal  de

Caeté,  encaminhando moção de apoio ao presidente desta Casa pela defesa das

Apaes. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Do  Sr.  Carlindo  Dourado  Souza,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araçuaí,

encaminhando  indicação  aprovada  nessa  câmara  solicitando  a  intercessão  desta

Casa junto ao governo do Estado para a construção de barragens de perenização

nos Rios Gravatá e Piauí e a realização de audiência pública nesse município para

debater o assunto. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do  Sr.  Cássio  Soares,  secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.176/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da

PMMG (3), prestando informações relativas aos Requerimentos nos 4.688/2013, do

deputado  Sargento  Rodrigues;  4.810  e  4.818/2013,  da  Comissão  de  Segurança

Pública.

Do  Cel.  PM  QOR  Eduardo  Mendes  de  Sousa,  diretor-geral  do  Instituto  de

Previdência  dos  Servidores  Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais,  prestando
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informações relativas ao Requerimento n° 5.129/2013, da Comissão de Saúde.

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

5.381/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Gilberto Wagner Martins Pereira Antunes, secretário de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas Gerais, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.022/2013, da Comissão Extraordinária das Águas.

Do Sr. Gilson Coleta Barbosa, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nanuque,

encaminhando moção de  dessa Casa Legislativa  à  aprovação da lei  orgânica  da

Polícia Civil. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2012.)

Do  Sr.  Helber  Leite  Lopes,  assessor  parlamentar  do  deputado  federal  Aelton

Freitas,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.380/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Hélio  Sydol,  chefe  do  Gabinete  da  Presidência  do  Ibama,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.015/2013, da Comissão Extraordinária

das Águas.

Do Sr.  Jairo  Nogueira  Filho,  coordenador-geral  do  Sindieletro-MG,  solicitando  a

intercessão desta Casa junto à Cemig em apoio aos trabalhadores concursados da

Cemig  Serviços  aos  quais  se  refere.  (-  Às  Comissões  do  Trabalho  e  de  Direitos

Humanos.)

Do  Sr.  Lucas  Cruz  Neves,  procurador-geral  do  Município  de  Betim,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.395/2013,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

Do Sr.  Luiz Afonso Vaz de Oliveira,  presidente da Ruralminas, encaminhando a

relação  de  processos  rurais  a  serem  escriturados  administrativamente  por  essa

fundação e outras informações relativas a esses processos. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.164/2013, da Comissão de Combate ao Crack.

Da Sra. Nívia Mônica da Silva, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  Apoio  Comunitário,
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prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.378/2013,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr.  Rodrigo  Minotto,  chefe  de  gabinete  do  ministro  do  Trabalho  e  Emprego,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.969/2013,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.677/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da Sra. Rosângela Maria Alfenas de Andrade, presidente da Câmara Municipal de

Ubá, encaminhando representação aprovada por essa câmara em que se solicita à

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal a aprovação do

texto da meta 4 do Plano Nacional de Educação tal como encaminhado pela Câmara

dos Deputados. (- Às Comissões da Pessoa com Deficiência e de Educação.)

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 4.526/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jacutinga  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 Jacutinga área

de  1.800m²  (mil  e  oitocentos  metros  quadrados)  a  ser  destacada  do  terreno  de

5.870m² (cinco mil, oitocentos e setenta metros quadrados) de propriedade do Estado

de Minas Gerais, registrado sob o nº 3.828, do Livro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Jacutinga, com 84m (oitenta e quatro metros) de frente na

Rua Cafarnaum, lado par da numeração urbana; 119m (cento e dezenove metros) na

Rua Hebron;  40m (quarenta metros)  no fundo,  confrontando com o lote nº  11 do

quarteirão “G” e 79m (setenta e nove metros) no lado, confrontando com Esther de

Souza Toledo e seus sucessores.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado à
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instalação de uma creche.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

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

Sala das Reuniões, 19 de setembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto de lei  tem por objetivo formalizar a doação de área de

1.800m² (mil e oitocentos metros quadrados) a ser destacada do terreno de 5.870m²

(cinco  mil,  oitocentos  e  setenta  metros  quadrados)  de  propriedade do  Estado de

Minas  Gerais  ao  Município  de  Jacutinga,  a  ser  usado  para  a  instalação de uma

creche.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação desse imóvel

de  propriedade  do  Estado  pela  necessidade  de  atendimento  à  população,

considerando que a creche irá atender a demanda no bairro.

Assim, apresentamos este projeto de lei, esperando contar com o apoio dos nobres

pares 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 4.527/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Bairro do

São Diogo e Bairros Vizinhos, com sede no Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Familiares do Bairro do São Diogo e Bairros Vizinhos, com sede no Município de

Paraguaçu.

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

Sala das Reuniões, 19 de setembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares do Bairro do São Diogo e

Bairros  Vizinhos,  fundada  em  25/5/2009,  com  sede  no  Município  de  Paraguaçu
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(Distrito de Guaipava), é uma entidade sem fins lucrativos, com prazo indeterminado

de  duração  e  constituída  na  forma  de  uma  associação  civil,  com  personalidade

jurídica própria.

A Associação tem por finalidades, entre outras, a comercialização conjunta de leite,

a inseminação artificial de bovinos, celebração de convênios médico, odontológico e

estudantil e a prestação de quaisquer 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. Além disso, propõe-se oferecer

aos associados e seus dependentes atividades econômicas, culturais, desportivas e

sociais,  fomentar a realização de atividades visando à exploração do turismo e a

assistir as famílias de agricultores em suas atividades.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação da presente proposição.

- 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 4.528/2013

Declara de  utilidade pública  a  Associação Orquidófila  de  Bambuí,  com sede no

Município de Bambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Orquidófila de Bambuí,

com sede no Município de Bambuí.

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

Sala das Reuniões, 19 de setembro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A Associação Orquidófila  de Bambuí,  com sede nesse município,  é

uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades  precípuas

congregar os amantes de orquídeas, visando a sua cultura; divulgar conhecimentos

sobre o cultivo dessas plantas e promover intercâmbio com entidades afins.

A associação 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.
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Visto que desenvolve um trabalho social, é justa a declaração de sua utilidade pública

estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  5.599/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral do Dnit pedido de providências para a instalação de

placas  de identificação do acesso ao Município  de  Lagoa da Prata  no  trecho da

Rodovia BR-262 próximo ao Município de Moema. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  5.600/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Subsecretaria  de  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas,  da

Secretaria de Defesa Social, pedido de informações sobre o número de adolescentes

que  sofreram  medida  de  internação  nos  últimos  cinco  anos  nas  unidades  de

internação do Estado.

Nº  5.601/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de informações sobre a aquisição

de macacão para o desarme de bombas pelo Grupo de Ações Táticas Especiais;

sobre  a  aquisição  de  equipamentos  de  proteção  individual  para  os  policiais

encarregados  do  policiamento  especializado;  e  sobre  a  aquisição  de  viaturas,

armamentos e equipamentos para utilização dos policiais nos municípios que fazem

divisa com outros estados.

Nº  5.602/2013,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre a execução financeira do

Fundo de Erradicação da Miséria relativa ao exercício de 2013. (- Distribuídos à Mesa

da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe os  trabalhos  ordinários  para  destinar  a 1ª  Parte  desta  reunião  para  a
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realização do Encontro Estadual do Fórum Técnico Mobilidade Urbana: Construindo

Cidades Inteligentes.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O presidente (deputado Adalclever Lopes) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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 20, às 9 e às 14 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional -  Exibição de Vídeo -

Palavras da Deputada Luzia Ferreira - Entrega de Diploma - Palavras do Sr. Arnaldo

Ziller - Palavras do Sr. Antônio Faria Lopes - Palavras do Sr. Paulo Elisiário Nunes -

Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel - Palavras do Presidente - Apresentação

Musical.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O  locutor  -  Destina-se  esta  parte  da  reunião  a  oficializar  o  ato  de  restituição

simbólica do mandato de deputado estadual de Armando Ziller.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a compor a Mesa os Exmos. Srs. Arnaldo Ziller, filho do

deputado  Armando  Ziller;  deputado  Cássio  Soares,  secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento Social, representando o governador do Estado, Antonio Anastasia; e

deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente desta Casa; a Exma. Sra. deputada Luzia

Ferreira, autora do requerimento que deu origem a esta solenidade; e os Exmos. Srs.

Paulo  Elisiário  Nunes,  vice-presidente  do  Ipsemg  e  companheiro  de  partido  do

deputado Armando Ziller; Antônio Faria Lopes, deputado estadual da 10ª Legislatura -
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de 1983 a 1987; José Neris, presidente estadual do PCB; Alfredo Brandão Horsth,

presidente da Federação dos Bancários de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito

Federal; e deputado Celinho do Sinttrocel.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. vereador Ronaldo Gontijo, bem

como dos senhores e das senhoras Paula Tourinho, representando o ex-deputado

Genival Tourinho; da Exma. Sra. Maria Cristina Rodrigues, presidente da Associação

dos Amigos do Memorial da Anistia Política do Brasil; do Exmo. Sr. Betinho Duarte,

presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte de 2003 a 2004; da Exma. Sra.

Silvia  Helena Rabelo,  secretária  municipal  adjunta de Direitos  de Cidadania; e do

Exmo. Sr.  Clotário Cardoso, presidente do Sindicato dos Bancários. Saudamos de

maneira especial os parentes do homenageado, que terá o mandato restituído nesta

cerimônia, seus sobrinhos Amilcar Ziller,  Rosa Ziller,  Antônio Carlos Ziller e o neto

Armando Ziller Neto; os irmãos do deputado que tem o seu mandato restituído nesta

cerimônia, Sr. Albiluz e Sra. Albina Ziller, e a sua filha Hélia Ziller.  O irmão Albileo

Ziller infelizmente não pôde estar presente em razão de força maior.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pela  Orquestra  Escola  Criarte,  sob  a  regência  do  maestro  José  Alarico  Elias

Gonçalves.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor - Com a palavra, a deputada Luzia Ferreira, autora do requerimento que

deu origem a esta solenidade e do Projeto de Resolução nº 4.163/2013, que deu

origem à Resolução nº 5.437, de 12/7/2013, que dispõe sobre a restituição simbólica

do mandato de deputado estadual de Armando Ziller, eleito em 1947, pelo Partido

Comunista do Brasil - PCB.

Palavras da Deputada Luzia Ferreira

Exmo. Deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de



1210
____________________________________________________________________________

Minas Gerais, obrigado por estar aqui presidindo esta sessão. Cumprimento Arnaldo

Ziller, que, neste ato, representa o nosso caro e querido amigo Armando Ziller, e, em

seu  nome,  cumprimento  todos  os  familiares  presentes;  deputado  Cássio  Soares,

secretário  de  Defesa  Social,  representando  o  nosso  querido  governador,  Antonio

Anastasia; Exmo. deputado Ivair Nogueira, 1º vice-presidente desta Casa; caro amigo

Paulo Elisiário Nunes, vice-presidente do Ipsemg e secretário-geral do PPS, militante,

comunista em toda a sua vida do PCB - muitos dos seus anos passou ao lado do

Armando Ziller; meu caro amigo Antônio Faria Lopes, que foi deputado desta Casa e

sempre foi um militante das causas democráticas, da luta dos trabalhadores.

A vida inteira falamos que a vida tem lados. Sempre acho que a política também

tem lados, o lado em que queremos estar. O Faria, assim como o Ziller e todos que

estão na Mesa e no Plenário, sempre escolheu o lado da luta dos trabalhadores, a

luta  por  mais  direitos,  por  mais  democracia,  por  mais  liberdade,  por  um  Brasil

construído com mais possibilidades para todos. Faria também foi militante bancário e

conviveu muito com a irmã do Ziller na luta sindical.

Quero  cumprimentar  o  Alfredo  Brandão  Horsth,  presidente  da  Federação  dos

Bancários  de  Minas  Gerais,  de  Tocantis  e  do  Distrito  Federal.  Em  nome  dele,

cumprimento o presidente do Sindicato dos Bancários. Quero dizer que Faria também

foi bancário, militante bancário, e conviveu muito também com Armando Ziller na luta

sindical. Cumprimento o Alfredo Brandão, presidente da Federação dos Bancários de

Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, na pessoa de quem cumprimento o

presidente  do  Sindicato  dos  Bancários  aqui  presente;  alguns  bancários  que  já

manifestaram aqui  a presença e conviveram muito com Armando Ziller;  meu caro

amigo José Neris, presidente do PCB, também companheiro de longa luta; senhoras

e senhores.

Gostaria de dizer da alegria de ter apresentado esse projeto de resolução. Acho que

é um momento histórico para a Assembleia Legislativa.  O cientista Otávio Soares

Dulci disse que não foi a Assembleia que cassou o mandato do Ziller, mas que ela foi

obrigada a conferir a destituição. Não foi um ato da Assembleia, dos eleitores, do

povo  que  o  elegeu,  mas  por  imposições  nacionais,  com  fortes  ligações  com  a

discussão  de  reorganização  de  força  e  de  poder  dos  blocos  do  mundo,  que  o
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mandato do Ziller foi extinto, assim como o de outros 14 deputados federais e de um

senador da República. Diga-se de passagem, foi o senador com a maior votação, em

termos proporcionais, da nossa República.

Recentemente, o Congresso Nacional restituiu o mandato do Prestes e de mais 14

deputados federais que tinham sido eleitos naquela legislatura e que, também por

esse ato de força, foram extintos. Muitos se perguntam do porquê de se estar fazendo

isso agora, se já faz tanto tempo. Primeiramente, nunca é tarde para se reparar essa

injustiça com o cidadão Armando Ziller, com quem tive o privilégio de conviver. Quero

dizer-lhes que, naquele momento,  quem militava num partido clandestino, como o

PCB, era de uma aridez, de uma dureza de vida muito grande. As pessoas, muitas

vezes,  eram  impedidas,  inclusive,  do  convívio  familiar,  dos  amigos.  Com  essa

decisão, já estava expondo a sua vida, mas não podia expor a dos familiares e dos

amigos,  não  podia  ter  livre  trânsito,  não  podia  abertamente  manifestar  os  seus

princípios, a sua ideologia. Eram momentos, vamos dizer assim, de trevas.

Mas quero dizer-lhes que, apesar disso tudo, dessa dureza da vida - que o diga

aqui o nosso querido Adalberto Timóteo, também um velho do alto dos seus 95 anos,

mas  com  a  energia  de  um  jovem,  que  faz  política  até  hoje.  Está  ali  o  nosso

comandante.  Viveu  essas  dificuldades  sua  vida  inteira  -  Armando  Ziller  era  uma

pessoa de extrema cordialidade,  extremo otimismo,  de  bem  com a vida,  de  uma

gentileza e de uma docilidade imensas. Essa dificuldade de manifestação da sua

inserção na sociedade não o deixou amargo.

Alguém  já  disse  aqui  que  ele  era  um  excelente  orador,  que fugia  aos  lugares-

comuns  do  discurso,  extremamente  convincente  na  sua  oratória,  porque  tinha

também uma convicção dos seus pensamentos. Quando estamos convictos, temos

mais chances de tentar convencer das ideias que defendemos.

Então, Armando Ziller tinha essas características: uma pessoa afável, delicada, com

uma  manifestação  de  cordialidade  o  tempo  todo,  não  se  exaltava,  mesmo  em

momentos  em  que  era  colocado  em  xeque.  Quero,  então,  resgatar  aqui  essas

lembranças que tenho dele, da sua oratória, da sua capacidade de convencimento e

também dessa postura de não perder jamais a docilidade. Como dizia Che Guevara:

"Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás". Quer dizer,  era duro na
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defesa  intransigente  das  suas  ideias,  mas  também  era  extremamente  afável  no

convívio com os amigos, no convívio partidário. Com certeza é por isso que até hoje é

muito lembrado pelos bancários, pelos trabalhadores deste país como uma pessoa

que fez história.

Alguém falou que está tarde para fazer isso. Nunca é tarde para se reparar um erro.

E isso, mais do que reparar um erro, é devolver simbolicamente ao povo de Minas,

aos seus familiares, aos militantes políticos, partidários e aos que acreditam que um

outro  mundo  ainda  é  possível,  pois  não  precisamos  viver  essa  selvageria  que

vivemos no dia a  dia.  E é por  isso  que estamos  aqui.  Esta  é  uma manifestação

inequívoca da Assembleia de Minas e do povo para que atos como esse não tenham

mais lugar na sociedade. Estamos reafirmando o valor da democracia, das liberdades

e cada vez mais o pluralismo político e a ampla liberdade de manifestação política e

ideológica.

É  fundamentalmente  para  isso  que  estamos  fazendo  este  ato,  para  que  esses

valores permeiem permanentemente a nossa sociedade, pois ganha o conjunto. A

defesa tem de ser de todos e não apenas de um segmento da sociedade, para que

todos ganhem indistintamente. Essa é a jovem democracia do Brasil, que é resultado

de  luta  de  anos,  séculos  e  de  muitos,  como  Armando  Ziller,  vários  de  seus

companheiros e de todos nós que acreditamos, apostamos e fizemos essa escolha.

Escolhemos um lado para estar  aqui  neste mundo, um lado que aponta a justiça

social,  a  liberdade e  a democracia.  Queremos  que isso se afirme definitivamente

como um valor  universal  da  sociedade  do  Brasil  e  do  mundo.  Armando Ziller  foi

cassado, o PTB foi cassado, 14 deputados federais e um senador foram cassados em

função de disputas de blocos ideológicos e econômicos no mundo, protagonizados à

época, com a Guerra Fria, pela União Soviética e pelos Estados Unidos.

Essa intolerância não existe apenas no nosso país, ela também existe no mundo. O

ser humano merece cada vez mais construir e viver dignamente tanto no Brasil como

no mundo. E agora, muito mais, posso dizer que somos cidadãos do mundo, porque

não há mais limite de comunicação, é instantânea. O que acontece em um país tem

imediata repercussão em outro. O trânsito de mercadorias também favoreceu essa

relação,  que é  inclusive  cultural.  Mais  do  que  nunca somos cidadãos do mundo.
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Esses  valores  precisam  permear  as  relações  multilaterais  de  todos  os  povos  do

mundo.

Quero  dizer  da  minha  satisfação.  Está  presente  o  Pompílio  Canavez,  que  foi

bancário e presidente do sindicato e falou sobre o seu convívio com o Armando Ziller.

Também quer falar o João Leite, que é o nosso grande deputado estadual do PSDB.

Não sei se está dentro do protocolo, mas o nosso presidente é muito democrático e

há de concordar. Então quero ouvir a manifestação do deputado João Leite.

O deputado João Leite (em aparte) - Deputada Luzia Ferreira, obrigado. Armando

Ziller merece essa quebra do Regimento e do protocolo da Assembleia Legislativa.

Solicitei  ao  presidente  Dinis  Pinheiro,  que  imediatamente  nos  concedeu  esta

oportunidade,  e  queria  saudá-la.  V.  Exa.  dá  um  grande  presente  à  Assembleia

Legislativa ao trazer novamente, e agora de maneira legal, o diploma conferido pelo

povo  de  Minas  Gerais  a  Armando  Ziller  como deputado  estadual  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. Na verdade, faltava na Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais a presença dele, o símbolo dele. Queremos reconhecer o

papel importante que V. Exa teve, bem como o do nosso presidente Dinis Pinheiro, ao

dar à Assembleia Legislativa esse presente, que é Armando Ziller e essa família tão

amada. Ao saudar a memória de Armando Ziller, quero saudar o seu irmão, Albiluz

Ziller, meu conselheiro, sempre ligando, e sua irmã aqui presente. Albiluz sempre me

liga e me orienta. Tenho a alegria de ser amigo dessa família e especialmente de

ouvir  as  histórias  de  Armando  Ziller  contadas  por  Antônio  Faria,  que  nunca  se

esqueceu dele, sempre me falando sobre essa figura tão importante.

Quero saudar o Arnaldo Ziller, filho do deputado Armando Ziller e dizer, deputada

Luzia  Ferreira:  em  nome  do  PSDB,  incumbiu-me  o  deputado  Marcus  Pestana,

presidente estadual do PSDB, que está em Brasília, a mim, que sou presidente do

PSDB  de  Belo  Horizonte,  de  representar  aqui  o  partido,  para  que  tivéssemos  a

oportunidade de nos manifestarmos em nome do PSDB. Pediu-me também o senador

Aécio Neves que trouxesse para a Assembleia Legislativa o reconhecimento do nosso

partido, ao trazer esse símbolo para a Assembleia, ao reconhecer, ao confirmar a

decisão do povo de Minas Gerais, que tem em Armando Ziller seu deputado. E a

Assembleia Legislativa não podia faltar a isso, inscrever e colocar esse símbolo da
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democracia brasileira e mundial aqui nos anais da Assembleia Legislativa.

Parabéns, deputada Luzia Ferreira, parabéns, presidente deputado Dinis Pinheiro,

por  dar  à  Assembleia  Legislativa  a  presença novamente  de  Armando  Ziller,  essa

grande liderança e exemplo da democracia que deveria assegurar aqui mesmo, deste

lugar, a condição em que o povo de Minas Gerais o colocou: deputado à Assembleia

Legislativa de Minas Gerais. Parabéns e muito obrigado.

A  deputada  Luzia  Ferreira  -  Obrigada,  deputado  João  Leite.  Quero  também

conceder aparte ao deputado Pompílio Canavez.

O  deputado  Pompílio  Canavez  (em  aparte)  -  Quero  também  agradecer  ao

presidente deputado Dinis  Pinheiro a oportunidade de também poder  expressar  a

minha alegria de participar deste momento importante. Cumprimento o Sr. Arnaldo

Ziller,  por  cujo  intermédio  cumprimento  todos  os  familiares;  cumprimento  Antônio

Faria e todos os companheiros bancários, que sempre lutaram no passado e também

agora no presente. Está aqui também, entre nós, o atual presidente do sindicato dos

bancários, Sr. Clotário Cardoso, que representa os bancários de Minas Gerais neste

momento tão importante. Também fui presidente do Sindicato dos Bancários de Belo

Horizonte, na década de 1990. Claro que Armando Ziller sempre foi uma referência

de  luta  para  nós,  de  alguém  que  sempre  colocou  a  luta  pelo  Brasil,  pelos

trabalhadores acima até da sua própria vida, do seu próprio conforto. E pagou muito

caro  por  isso,  até  teve  de  ficar  longe da família,  longe  do  Brasil,  longe de  Belo

Horizonte.

Realmente o Luiz Otávio Dulci foi feliz ao dizer que não foi a Assembleia que tomou

a iniciativa de tirar o mandato de Ziller, mas é a Assembleia que está fazendo essa

correção.  Então,  parabéns  a  todos  os  parlamentares  que  neste  momento  estão

devolvendo o mandato de Armando Ziller. Muitas injustiças foram cometidas no Brasil,

em várias partes do mundo, contra homens e mulheres que sempre lutaram muito

para que tivéssemos um mundo melhor. Armando Ziller significa isso para nós. Eu,

quando fui presidente do sindicato dos bancários, gostava de ler antigas atas, antigos

relatórios e ver ali a luta dos bancários, ver fotografias e sentir a energia que sempre

esteve presente na luta dos trabalhadores, especialmente dos bancários, que sempre

tiveram um papel fundamental na democracia brasileira.



1215
____________________________________________________________________________

Parabéns, deputada Luzia Ferreira, por esta iniciativa. Quero, em nome do PT, o

meu partido, também do Bloco Minas sem Censura, dizer que Armando Ziller  está

entre nós e esta Casa hoje está muito mais feliz. Parabéns, muito obrigado.

A deputada Luzia Ferreira - Agradeço os apartes.  Sabemos que outras pessoas

querem  dar  seu  testemunho.  Mais  uma vez  quero  falar  da  minha  alegria  de  ter

propiciado este momento através de um projeto de resolução que certamente teve o

apoio e a concordância do nosso presidente.

Quero dizer que continuaremos essa luta, assim como todos que aqui estão. Estão

aqui velhos comunistas e novos comunistas. Encontra-se aqui a juventude do PPS,

jovens que não conviveram com Armando Ziller porque nem eram nascidos, mas que

comungam  deste  momento  conosco.  Aliás,  encontram-se  aqui  alguns  jovens  que

conviveram com ele, e que ainda são jovens - Jorge Espeschit, Geraldo Magela.

Mas o que nos une neste momento é exatamente a profunda convicção de que

precisamos,  cada  vez  mais,  construir  um  país  em  que  todos  sejam  acolhidos  e

tenham vida digna, num ambiente democrático, de respeito à pluralidade, com cada

vez mais afirmação da vida e do ser humano. Muito obrigada.

Entrega de Diploma

O locutor - Neste instante, o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia

Legislativa, fará entrega ao Sr.  Arnaldo Ziller,  filho do deputado Armando Ziller, de

diploma alusivo  a  esta  homenagem.  O diploma a  ser  entregue traz  os  seguintes

dizeres:  “A Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  uso  de  suas

atribuições  e  nos  termos  da  Resolução  nº  5.437,  de  12/7/2013,  resultante  da

aprovação de projeto de autoria da deputada Luzia Ferreira, restitui simbolicamente,

por este diploma, o mandato de deputado estadual a Armando Ziller, eleito para a 1ª

Legislatura - 1947-1951 - , pelo Partido Comunista do Brasil - PCB”.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Convido a deputada Luzia Ferreira para

nos acompanhar, por gentileza.

O locutor - Ato contínuo, o presidente, deputado Dinis Pinheiro, juntamente com a

deputada Luzia Ferreira, passam às mãos do Sr.  Arnaldo Ziller,  filho do deputado

Armando Ziller, um bóton usado exclusivamente pelos deputados e deputadas desta

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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- Procede-se à entrega do diploma.

Palavras do Sr. Arnaldo Ziller

Exmos.  Srs.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  de

Minas  Gerais;  Cássio  Soares,  secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,

representando o governador do Estado Antônio Anastasia; Deputado Ivair Nogueira,

vice-presidente  da  Assembleia  Legislativa;  Exma.  Sra.  Deputada  Luzia  Ferreira,

autora  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  solenidade;  Exmos.  Srs.  Paulo

Elisiário  Nunes,  vice-presidente  do  Ipsemg;  Antônio  Faria  Lopes,  grande  amigo,

deputado estadual da legislatura de 1983 a 1987 e companheiro inseparável das lutas

de Armando Ziller; Alfredo Brandão Horsth, presidente da Federação dos Bancários

de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal; José Neres, presidente estadual

do PCB; minhas senhoras e meus senhores, meus queridos e prezados familiares,

meus tios e minhas tias, minha família,  meus filhos; esta é uma solenidade muito

importante para toda a família Ziller.

Fiz um breve relato da trajetória do Armando Ziller,  que, aliás,  é pública.  Todos

conhecem mais ou menos a luta com que se empenhou pela classe dos bancários,

dos  trabalhadores.  Foi  uma  luta  muito  dura  e  difícil  que  todos  nós,  da  família,

vivenciamos, de certa forma, em determinada época. Todos também participamos da

luta dele.

Ele foi filho do primeiro casamento do Prof. João Ziller e de D. Luiza Gazzoli Ziller e

teve três  irmãs,  já  falecidas  -  Armanda,  Angelina  e Abgail.  Com o falecimento da

esposa D. Luiza, o Prof. João Ziller se casou, em segundas núpcias, com D. Rosa

Leonello Ziller, a quem Armando sempre reverenciou como verdadeira mãe, e teve

como irmãos e irmãs Adalgisa, Adelchi, Anfrido, Amilcar - já falecidos - ; e, entre nós,

Albiluz, com a tia Sara, a tia Albina, a queridíssima Tia Minó, que está aqui conosco, e

o tio Albileo, que não pôde comparecer porque está convalescendo de uma cirurgia

em Brasília.

O  Prof.  João  Ziller,  erudito,  poliglota  e  educador  renomado,  é  um  dos  mais

festejados tradutores da Divina comédia, de Dante. Como educador, fundou escolas

em várias cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nos

anos 30 do século passado,  a família  do Prof.  Ziller,  D. Rosa e filhos, estava na
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cidade de Itararé, na fronteira de São Paulo com o Paraná. O ano de 1930 é o da

revolução. Itararé era o ponto onde ia ser deflagrada uma das maiores batalhas da

guerra, dessa revolução, a qual acabou não se realizando. Todo esse preâmbulo é

para ver o ambiente onde o Armando Ziller foi criado e viveu.

Em Itararé, ele conheceu a sua futura esposa, a Filomena, da família Melillo, ou

seja, Filomena Melillo,  em condições interessantes e até inusitadas. Na cidade de

Itararé,  havia  um  cinema  -  aliás,  o  cinema,  na  época,  exibia  filmes  mudos  -  e,

juntamente  com  o  filme  ou  a  celulose  do  filme,  acompanhava-se  uma  partitura

musical, que era tocada de acordo com o andamento da película. D Filomena, exímia

pianista, interpretava no piano a parte musical. E havia ali um violinista, que era o

Armando Ziller, tocando violino. Daí, então, eles se conheceram, formaram um casal

e viveram casados por 45 anos.

Casaram-se em 1933, ano em que ele foi aprovado em concurso para o Banco do

Brasil.  Tomou  posse  na  agência  de  Santos,  São  Paulo.  Aí  teve  seus  primeiros

contatos  com  outros  bancários,  com  quem  iniciou  a  base  para  criação  de  um

sindicato.  Foi transferido no ano seguinte para Curitiba,  onde nasceram seus três

filhos  Hélia,  aqui  presente,  Armando,  falecido  em  1979,  e  Arnaldo.  Também  em

Curitiba,  Armando  Ziller  movimentou-se  para  a  formação  de  uma associação  de

bancários,  que seria  transformada  em sindicato.  Atuando sempre  com lealdade e

desenvoltura entre os companheiros, tornou-se o líder natural dos empregados em

estabelecimentos bancários. Em Curitiba, desenvolveu seus conhecimentos sobre o

socialismo na leitura de Marx e Engels, filósofos alemães, autores que divulgaram o

Manifesto  comunista em 1848,  e,  claro,  lendo sempre  a  bíblia,  principalmente os

evangelhos, lendo profundamente os ensinamentos da bíblia.  Gostava de citar um

livro  de  escritor  mineiro  cujo  nome  me  foge  à  lembrança  neste  momento,  Meu

caminho de Marx a Cristo. Ele então completava que iria escrever um livro cujo nome

seria Meu caminho de Cristo a Marx, ou seja, um comunista gerado pela bíblia, como

ele gostava de falar.

Em 1940 transferiu-se para Belo Horizonte, onde já residiam seus pais e irmãos.

Aqui entrou oficialmente para o PCB, onde militou até seu falecimento, em 17/5/1992.

Atuando no sindicato dos bancários, foi eleito seu presidente e, com toda a classe,
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venceu a famosa greve de 1946, que estabeleceu condições dignas de trabalho para

os bancários, conquista irrevogável. Esse movimento vitorioso foi a alavanca para sua

eleição a deputado estadual constituinte, em 1946, com expressiva votação.

Os ventos promissores da democracia, libertados pela vitória dos aliados contra o

nazifascismo,  fizeram  prosperar  a  convivência  das  forças  democráticas  mundiais,

infelizmente por pouco tempo. Com os confrontos da Guerra Fria estabelecidos entre

as  duas  mais  poderosas  nações,  o  combate  ao  comunismo no  mundo  ocidental

recrudesceu. Assim, com nove meses de mandato, Armando Ziller teve cassada sua

condição  de  deputado.  O  então  presidente  do  Brasil,  Gen.  Eurico  Gaspar  Dutra,

cancelou  o  registro  do  PCB e,  consequentemente,  todos  os  seus  representantes

eleitos  em  todo  o  País  foram  cassados.  A partir  de  então,  sofreu  uma série  de

perseguições e permanente vigilância.  Com a cassação do mandato,  o Banco do

Brasil, ainda sob ordens do Gen. Dutra, demitiu sumariamente Armando Ziller de seus

quadros funcionais,  ainda que tivesse sido  aprovado em concurso público.  Foram

dois  anos fora do banco passando as privações decorrentes do desemprego.  Foi

vítima  de  atentado  em  Nova  Lima  por  jagunços,  quando  foi  assassinado  o  líder

mineiro William Dias Gomes.

Em 1952, durante a campanha mundial contra a produção de armas nucleares, em

luta pela paz, lutando pela paz, foi preso quando participava de uma reunião a portas

abertas. Um dos “suspeitos de sempre” - sem saber ao certo suspeito de quê - era

procurado e detido,  como em 1954,  quando do suicídio  de  Getúlio;  em 1956,  na

posse de Juscelino; em 1962, na renúncia de Jânio Quadros; quando escapou de ser

preso graças à  ajuda de seus irmãos e sobrinhos  -  aliás  o Amílcar,  que veio  de

Brasília e está aqui conosco. Foi perseguido também na tumultuada posse de João

Goulart e, enfim, esteve exilado em 1964, quando do golpe militar. Armando Ziller, no

dia  do  comício  de  15 de  março,  estava  em  Paris,  na  organização  do  congresso

sindical mundial da Organização Internacional do Trabalho - OIT -, ligada à ONU e à

Unesco. Dada a situação caótica de extrema violência no Brasil, foi aconselhado a

não  voltar.  Foram  17  anos  exilado  em  Praga.  Somados  os  anos  em  que  foi

perseguido  e  exilado,  são  33  anos  de  privações  e  restrições  do  exercício  da

cidadania.
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Voltou anistiado ao Brasil em 1980. E agora, após coincidentemente outros 33 anos

de espera, estamos celebrando, graças à iniciativa da deputada Luzia Ferreira, que

conviveu politicamente com Armando Ziller,  a  reparação da injustiça e da violenta

cassação  do  seu  mandato.  Mesmo  agredido  e  perseguido,  nunca  perdeu  a

serenidade nem se deixou abater. O seu legado continua vivo na memória política de

Minas e do Brasil. Em sua atuação como líder dos bancários, sempre procurou as

vias do entendimento com os patrões. Dizia: “Nunca tratei o patrão como inimigo. A

classe dele é inimiga da minha, mas isso não quer dizer que ele seja meu inimigo”.

Falando  em  nome  da  família  de  Armando  Ziller,  queremos  agradecer

profundamente a atitude corajosa da deputada Luzia Ferreira e do presidente desta

Casa, deputado Dinis  Pinheiro,  que viabilizaram esta homenagem, dando mostras

definitivas  de suas posições democráticas.  Agradecemos também a presença dos

ilustres deputados da Casa, os familiares todos, aqui presentes; minha companheira

de 45 anos, Lúcia Maria; amigos, correligionários e demais assistentes, meus filhos,

netos, primos e sobrinhos. Encerro lembrando a frase que os gregos fizeram gravar

no túmulo de Zenon: “A sua existência foi perfeitamente igual às suas convicções”.

Muito obrigado.

Palavras do Sr. Antônio Faria Lopes

Exmo. Sr. Presidente Dinis Pinheiro, de quem dou testemunho de um presidente

que quer uma Assembleia verdadeiramente representativa do povo de Minas Gerais;

deputada Luzia Ferreira, autora do projeto de resolução e minha amiga há muitos

anos -  não posso dizer  quantos,  porque talvez seja  um pouco indelicado;  e meu

amigo Arnaldo Ziller, em cujas pessoas saúdo a Mesa. Saúdo a família: a Hélia, o

Armandinho,  in memorian, os irmãos Albiluz, Albina e Albileo; o meu amigo Manoel

Marques Guimarães, jornalista, que também se empenhou muito nesse trabalho; e

todos os presentes.

A devolução do mandato de deputado estadual que a Assembleia faz a Armando

Ziller é uma homenagem que reconhece o erro histórico de tornar ilegal a existência

de um partido político que representava uma parcela do povo brasileiro.  Isso não

muda o passado, mas lembra que a liberdade é uma conquista que exige eterna

vigilância, como diziam, muitas vezes da boca para fora, os membros da UDN.
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Esta solenidade é, principalmente, para recordar a vida, o valor  e a importância

política de um cidadão que lutava pela liberdade e pela igualdade como fundamentos

indispensáveis à democracia: Armando Ziller. É diferente do ato que reabilitou os três

trabalhadores  cassados  pela  própria  Assembleia,  antes  mesmo da  edição do  Ato

Institucional nº l da ditadura militar, que tantos males causou ao nosso país.

Foram  ocasiões  e  motivações  distintas  que  provocaram  erros  semelhantes.

Armando Ziller foi  cassado em 1948, e Clodsmith Riani, José Gomes Pimenta - o

Dazinho -  e  Sinval  Bambirra,  em 1964.  Os quatro eram dirigentes sindicais,  mas

elegeram-se por partidos diferentes. Trabalharam juntos na construção da unidade

sindical  que  mobilizou  o  País  e  conseguiu  significativos  avanços  nos  direitos

trabalhistas,  especialmente  entre  os  anos  de  1961  e  1964.  Esse  período  foi  tão

intenso  na  história  que  merece  ser  mais  bem  estudado.  Foi  o  tempo  em  que  o

movimento sindical teve mais força. Força que veio da união e da independência em

relação ao governo e aos partidos políticos.

Armando  Ziller  foi  um  dos  construtores  dessa  unidade  e  da  independência  do

movimento sindical. Às vezes contrariando até a orientação do Partido Comunista,

dizia: “O sindicato é de todos. No momento está na direção um comunista, amanhã

pode ser outro... Até os fascistas eu admitia, se eles estivessem dentro da linha do

sindicato e do estatuto. O PT faz hoje certas coisas que nós nunca fizemos. Não

permitíamos que alguém chegasse com o dístico do partido na lapela numa reunião

sindical:  'Não senhor!  Isso aqui é de todo mundo,  temos gente de todo tipo,  não

podemos transformar a entidade em um tipo só.' Não entrava boletim, não entrava

propaganda. Fui candidato a deputado, mas dentro do sindicato não fiz propaganda

alguma, não soltei boletim, nem cédula mandei pra lá. Nada, nada, nada. O sindicato

é de todos, não tem partido.” São palavras do Armando Ziller no livro Memória política

de Minas.

Essa posição de independência do sindicato possibilitou a união, antes do Concílio

Vaticano II, de católicos e comunistas no Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte.

Armando Ziller era o mestre de todos pela sua sabedoria e pela sua coerência. Não

admitia o sindicato como mera correia de transmissão - como se dizia na época - de

nenhum partido político. Também não aceitava “pelegos”, isto é, dirigentes sindicais
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alinhados com o  governo e que funcionavam como peça  para  evitar  atritos  entre

patrões e empregados ou entre trabalhadores e o governo, como o pelego que era

usado sobre o arreio do cavalo. Imagino que Armando não deve andar nada satisfeito

com o que anda acontecendo nos dias de hoje com as centrais sindicais, atreladas ao

governo ou a partidos políticos.

Era simples, como todo sábio. Cumpria todos os compromissos assumidos e exigia

o mesmo de banqueiros, de companheiros de partido e de dirigentes sindicais. Estava

sempre disposto a ouvir os que dele discordavam, desde que sentisse que buscavam

outros caminhos para a construção da paz e da justiça, valores que nortearam a sua

vida. Bem-humorado, era amigo de Aparício Torelli,  o Barão de Itararé, vereador à

Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Conhecia de cor frases e causos do Barão, que

repetia para ilustrar os seus ou para amenizar as discussões. “O risco em política não

é perder, é perder-se.” Lembrava frequentemente essa frase do Barão para lamentar

o aumento do número de políticos que buscavam apenas os seus próprios interesses.

Armando Ziller é atualíssimo. Esteve pouco tempo na Assembleia. Tomou posse em

março de 1947, antes de completar 39 anos de idade. Foi cassado em janeiro de

1948, antes de chegar aos 40. Um dia, um deputado muito rico ocupou a tribuna para

ler  um discurso profundamente anticomunista. Dizia,  entre outros exageros,  que o

comunismo era contra a família e contra a religião. Contrariado, Ziller  solicitou-lhe

aparte.  A  democracia  recente  não  perdoaria  uma  negativa,  e  o  deputado  rico

concedeu-lhe o aparte. Ziller, calmamente e educadamente, como era do seu feitio,

discordou do orador afirmando que o horror do adversário ao comunismo se explicava

pelo seu apego ao grande patrimônio que possuía. Não era por causa da religião,

porque religião ele não tinha nenhuma. Também não era por causa da família, porque

família ele tinha mais de uma. Os bancários que estavam nas galerias o aplaudiram e

foram advertidos pelo presidente, que não aceitava manifestações.

Armando  me  contou  que,  pouco  tempo  depois  da  reabertura  da  Assembleia,

recebeu em sua casa a visita de quatro colegas deputados. Mandou-os entrar e pediu

a D. Filomena que preparasse um cafezinho para servir às ilustres visitas. Depois das

indispensáveis preliminares, um dos visitantes explicou que a visita daquela comissão

de deputados era para comunicar ao dono da casa que seria feita a entronização da
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imagem de Cristo no Plenário da Assembleia, em solenidade presidida por D. Antônio

dos Santos Cabral, bispo da capital do Estado.

Com  muito  cuidado  para  não  ofender  o  colega,  acrescentou  que  respeitava  o

ateísmo do Partido Comunista, embora, claro, não concordasse com isso. Assim, em

nome  de  todos  e  para  evitar  constrangimentos,  pedia  ao  Armando  que  não

comparecesse à solenidade. Ziller, com seu jeito bem-humorado e irreverente, olhou

para cada um dos visitantes, criando um clima de suspense, e, pausadamente e com

clareza, declarou que não poderia atender ao pedido da comissão. Ao contrário, fazia

questão de estar  presente.  Diante  do  silêncio  interrogador  da  comissão,  declarou

solenemente: “Agora não vou me sentir tão só naquela casa”.

Armando não era, definitivamente, um ateu. Ele próprio confessava que foram os

evangelhos que o levaram ao comunismo. Talvez por isso tivesse a paz, legado de

Jesus Cristo aos homens, como objetivo de vida. Aprendeu com Isaías que a paz é

obra da justiça. Cedo se juntou aos que lutavam pela igualdade, caminho da justiça

que  conduzia  à  paz.  Era  amigo  fraternal  de  católicos  que  combatiam  o  mesmo

combate. Cito dois, entre muitos outros: Edgar de Godoi da Mata-Machado, que ele

admirava muito, e José Edgard Amorim Pereira, falecido recentemente, seu colega do

Banco do Brasil, adversário em eleições de sindicato, depois companheiro na nossa

chapa de unidade.

Meu  primeiro  encontro  com  Armando  deu-se  no  ano  de  1959.  Transferido  da

agência do Banco do Brasil de Pouso Alegre para a de Belo Horizonte, fui trabalhar

na  mesma seção  em  que  ele  trabalhava.  Foi  uma grande  emoção  vê-lo  chegar,

sobraçando um pacote de jornais do sindicato, que ele colocou sobre sua mesa de

trabalho. Eu era militante da Juventude Operária Católica e tinha muito respeito e

admiração  por  ele.  Quando  começou  a  distribuição  dos  jornais,  ofereci-me  para

ajudá-lo  na  tarefa.  Na  saída  do  trabalho,  iniciamos  uma  amizade  e  uma

camaradagem que durou até sua morte. O fato de eu ser militante católico aproximou-

nos mais ainda. Passei a frequentar o sindicato quase que diariamente.

Nas eleições de 1961 e 1963, não houve disputa. Católicos e comunistas estavam

juntos na  mesma chapa.  Quando veio o Golpe Militar  de 64,  Armando estava na

presidência da Federação dos Bancários de Minas Gerais, e eu era o presidente do
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sindicato  de  Belo  Horizonte.  Ele estava na Europa e  por  lá  permaneceu até que

viesse a anistia. Numa sexta-feira, 13/8/1965, foi condenado pela Justiça Militar a 30

anos de prisão. No mesmo julgamento, fui condenado a 18 anos. Fausto de Almeida

Drumond e José Boggione receberam pena de 15 anos, e Alberto José dos Santos,

pena de 10 anos. Sou o sobrevivente desse absurdo processo. Armando só voltou do

exílio no ano de 1980, após a anistia. Ainda vivíamos sob o regime militar. Com as

precauções  necessárias,  retomou  a  militância  pela  liberdade  e  aprofundou  as

discussões sobre a vida eterna e os desígnios de Deus.

Permitam-me lembrar, para finalizar, que, no velório do Armando, nesta Assembleia,

eu disse que um verso de Chico Buarque resumia para mim, e muito bem, o que foi a

vida do Armando: “Vem, que eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas

contra  o  rei,  nas  discussões  com  Deus”.  Naquele  dia,  terminavam as  suas lutas

contra o rei, mas as discussões com Deus continuariam. Deus que se preparasse.

Palavras do Sr. Paulo Elisiário Nunes

Caro presidente desta Casa, em cuja pessoa cumprimento todas as autoridades

presentes: na pessoa de Arnaldo Ziller, cumprimento os seus familiares; na pessoa do

Faria, cumprimento os bancários, embora seja ex-bancário; nas pessoas da deputada

Luzia  Ferreira  e  de  José  Neres,  cumprimento  todos  os  militantes  comunistas

presentes.

Tive a oportunidade de conviver com o Ziller, o que foi para mim um privilégio. Esse

privilégio se deu em um momento muito difícil. Ziller estava no exílio. Eu e muitos

companheiros estávamos em Moscou. Ziller foi encarregado pelo partido de explicar -

se não estou enganado, em agosto ou setembro de 1965 -, o golpe militar. Foi um

encontro muito difícil, pois estávamos com muitas dúvidas, perguntas e frustrações.

Estávamos longe de casa. Ziller fez um panorama político e, ao mesmo tempo, abriu

uma perspectiva. Claro que muitos de nós não nos convencemos das colocações,

mas,  naquele  momento,  comecei  a  entender  que  estava  diante  de  uma  pessoa

diferenciada, de um quase político que, além de conhecimento, tinha uma forma de

dizer as coisas e de chamar à luta, porque uma derrota não significa perder a guerra.

Eu era jovem e prestei muita atenção às palavras do Ziller.

O  mundo  dá  voltas.  Reencontrei  o  Ziller  em  1980,  pós-anistia,  aqui  em  Minas,
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militando no mesmo partido. A partir daí, passei a conviver e conhecer profundamente

aquela pessoa que eu havia conhecido nos idos de 1965. Fomos incumbidos de fazer

parte  de  uma  mesma  comissão,  a  comissão  pela  legalidade  do  PCB,  e  nos

aproximamos muito mais. Era o momento em que havíamos tomado a decisão de que

essa luta seria a nossa pedra de toque. Apesar das ameaças e das incompreensões

de companheiros que não queriam lutar pela legalidade por achar que o aparelho

repressivo  ainda continuava intacto,  tomamos uma decisão:  legalidade ou cadeia,

jamais a clandestinidade. Ziller soube muito bem nos encaminhar. Ele ampliou nossos

horizontes. A legalidade só era possível com a ampliação da democracia. E para isso

seria necessário envolver mais pessoas, mais democratas. Assim, ele passou a nos

ensinar os caminhos e, ao mesmo tempo, ombro a ombro, a vencer as dificuldades,

os  momentos  de  incerteza.  Aos  poucos  conquistamos  a  legalidade.  Não foi  fácil.

Enfrentávamos internamente companheiros comprovados de luta, como Luís Carlos

Prestes, que não tinha certeza da efetivação dessa luta, a tal ponto que rompeu com

a direção nacional do partido.

Esse reencontro com o Ziller aqui, em Minas, deu-me a certeza de que, naquele

momento de 1965, tive o privilégio de conviver com um mestre. Além das qualidades

citadas pelos demais oradores, Ziller foi um homem de vida espartana. A ostentação

nunca lhe subiu à cabeça, ele nunca deixou de cumprir com toda a dedicação sua

tarefa,  às  vezes  questionada.  Era  uma  pessoa  destemida.  O  Arnaldo  relatou  o

episódio do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima, em 1946, quando o William Dias

Gomes  foi  morto.  Felizmente,  eles  não conseguiram  liquidar  com Armando  Ziller,

retirado do sindicato  no último momento.  Mas não conseguimos salvar  a  vida  do

William. Para a direção nacional, Ziller foi um camarada que pensava que a política

se faz com amplitude.

Ele  passou  a  ser  o  símbolo  do  diálogo  entre  comunistas  e  católicos,  que  teve

repercussão  em  nosso  meio.  Passamos  a  ter  companheiros  que  seguiram  essa

orientação, como o Luiz Maranhão, companheiro do Rio Grande do Norte, um dos

desaparecidos na época da ditadura, que fazia essa ligação dos comunistas com os

católicos. Passou a ser referência para muitos dos sindicatos dos bancários do Brasil.

Por fim, Ziller, o camarada, o homem bem-humorado.
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Em uma passagem dele na reconstituição dos passos, na volta do exílio,  numa

reunião do Sindicato dos Bancários, quando ele foi falar, foi ensaiada uma pequena

vaia. Ele disse: “Seria bom que vocês esperassem eu terminar, porque terão muito

mais motivo para vaias”. Fez-se o silêncio, e ele fez o discurso. Por fim, um episódio

nosso: ele fazia parte de nossa executiva estadual. Houve uma reunião em que ele

não pôde participar. Um companheiro se encontrou com ele e disse: “Ziller, você não

apareceu na última reunião”.  Ele, muito calmo e bem-humorado: “Se eu soubesse

que seria a última reunião, teria vindo”. Muito obrigado.

O presidente - Sr. Arnaldo, vou pedir perdão ao senhor nesta Mesa tão distinta, às

senhoras, aos senhores e a esta família abençoada, porque preciso me retirar. Tenho

uma viagem a Montes Claros e gostaria de solicitar ao deputado Ivair Nogueira, vice-

presidente, que assuma os trabalhos.

Muito brevemente, amigo Betinho - depois o deputado Celinho do Sinttrocel terá

oportunidade também de falar -, quero deixar aqui uma singela oração. Para mim é

um orgulho, como presidente do Parlamento, como empregado dos mineiros, mais

uma vez ter oportunidade de reafirmar o compromisso desta augusta Casa com o que

há de mais sagrado e puro para qualquer brasileiro: a defesa dura e irrenunciável da

democracia, da paz social, da liberdade e da justiça social. Armando Ziller literalmente

personificou como ninguém esses valores tão caros na vida de cada um de nós. É

isso que nos dá conforto, alegria para continuar percorrendo a estrada da vida e, para

nós, de forma muito especial, a da vida pública.

Esse legado que ele deixou todos nós temos obrigação de sugar inteiramente para

tentarmos ofertar a Minas e ao Brasil dias melhores. Este é o nosso dever, é a nossa

missão: transferir, transportar ao próximo, ao semelhante, às gerações vindouras uma

colheita de paz, de prosperidade, de dignidade cívica, de amor à pátria.  Armando

Ziller  foi  tudo isso,  cultivou  como ninguém.  Foi  um  brasileiro  que,  de forma rara,

conseguiu agregar tantos valores. Feliz da pátria que teve o espírito de ânimo de

seus filhos com o  espírito  de  Armando Ziller.  Se o Brasil  hoje é mais  feliz,  mais

apaixonado,  mais  comprometido  com  o  bem  comum,  com  o  brasileiro,  com  o

trabalhador, com a melhor qualidade de vida para o nosso povo e com a devoção à

pátria  brasileira,  isso  se  deve em grande parte  a  essa saga venturosa,  tão  bem
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alicerçada em bons princípios, em bons valores, do saudoso Armando Ziller.

Portanto, deixo um abraço especial para essa família, que, certamente, está com o

coração inundado de alegria, de saudade, de emoção. Essa é a vida, é a vida bela

que nos fascina, que nos empurra para deixar algo especial para os nossos filhos,

para os próximos e para tantas outras gerações. Um beijo no coração dessa família.

Perdoem-me.  Deus  abençoe essa família.  Deputada Luzia  Ferreira,  parabéns  por

este momento luminoso para o Parlamento, para a nossa história, para o mineiro e

para todos os brasileiros. Um grande abraço.

Gostaria de solicitar ao deputado Ivair Nogueira que conduzisse os trabalhos.

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  Com  a  palavra,  para  o  seu

pronunciamento, o deputado Celinho do Sinttrocel.

Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel

Sr.  Presidente,  deputado  Ivair  Nogueira;  Sras.  e  Srs.  Deputados  presentes,

convidados,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  quero,  primeiramente,  fazer  um

pequeno pronunciamento. Não irei fazê-lo de pronto, porque não me arriscaria a falar

de Armando Ziller sem escrever poucas linhas. Então, quero fazê-lo de forma rápida.

Quero,  em  primeiro  lugar,  parabenizar  a  deputada  Luzia  Ferreira  pela  iniciativa

deste ato. Quero me congratular com a família e os amigos de Armando Ziller, que

tiveram  o  prazer  de  conviver  e  lutar  com  o  camarada.  Quero  saudar  todos  os

democratas, socialistas e comunistas de todos os partidos e os que não estão filiados

a partidos, mas mantêm acesa a chama e a convicção no futuro da humanidade de

paz e democracia.

O  Brasil  viveu,  em  sua  história,  momentos  de  grande  turbulência,  alternando

democracia e ditadura. Neste momento em que,  na nossa história,  vivenciamos o

mais longo período de democracia sem interrupção, já se vão 29 anos do colégio

eleitoral de 1984, em que sepultamos a última ditadura. A democracia que há quase

três décadas desfrutamos no Brasil  não caiu do céu. É fruto da luta e da vida de

muitas  mulheres  e  muitos  homens que lutaram por  nosso presente.  Nas  ruas  do

Brasil, enfrentaram de peito aberto a ditadura e os generais. Foi assim na ditadura de

1964,  foi  assim no Estado Novo, foi  assim na República Velha,  em toda a nossa

história.
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A Resolução  no  5.437,  desta  Casa,  que  restitui  simbolicamente  o  mandato  ao

deputado  Armando  Ziller,  faz  justiça,  ainda  que  tardiamente,  não  só  ao  valoroso

camarada  Ziller,  mas  a  todas  as  gerações  que  lutaram  com  ele  e,  após  seu

falecimento, continuam lutando por democracia e socialismo.

Neste momento de guerras na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, neste momento em

que  os  Estados  Unidos,  mais  uma  vez,  ameaçam  a  humanidade  por  meio  de

ameaças  ao  povo  sírio,  devemos  nos  lembrar  do  ano,  do  período da  eleição de

Armando Ziller.

Era o pós-Segunda Guerra Mundial, e todas as esperanças do mundo em nunca

mais  vivenciar  sobre  a Terra as  atrocidades do nazifascismo fizeram com que as

forças  populares  tivessem  um  reconhecimento  de  toda  a  população.  O  Partido

Comunista do Brasil, PCB à época, elegeu nosso primeiro deputado comunista em

Minas.  Junto  com  ele,  foram  eleitos  para  a  Câmara  dos  Deputados  uma

impressionante bancada de deputados federais, entre eles Maurício Grabois, Carlos

Marighella, Jorge Amado, João Amazonas, entre outros; e o Cavaleiro da Esperança,

Luís  Carlos  Prestes,  para  o  Senado.  Recentemente,  por  iniciativa  da  deputada

Jandira  Feghali  e  do  senador  Inácio  Arruda,  esses  mandatos  também  foram

restituídos nessas duas Casas federais.

Neste momento em que o Brasil precisa encarar sua história, revelar as verdades,

punir os assassinos e torturadores, homenagear as vítimas, a Assembleia Legislativa

de  Minas  faz  justiça.  Aquela  legislatura  em que  Ziller  foi  eleito  teve  a  marca  da

disputa, da garra e da combatividade da bancada comunista no Congresso Nacional.

Foi assim também aqui nesta Casa. A presença de Ziller nesta Casa também deixou

a marca dos comunistas. O homem, que revelava que quem o trouxe ao comunismo

não foi Lênin, e, sim, a Bíblia, marcou a sua presença nesta Casa. Sua firmeza, que

persistiu por toda a sua vida até maio de 1992, quando faleceu, deixou exemplos.

Mas os ventos do pós-guerra, em plena Guerra Fria,  não deixaram a primavera

florescer. Primeiro cassaram o registro do Partido Comunista; depois, em outro ato de

puro arbítrio, cassaram-se os mandatos comunistas. Ziller lutou toda a vida, mostrou

que o parlamento é um importante espaço para a luta do povo, mas não o único.

Mostrou no sindicato toda a combatividade na defesa dos bancários. Após o longo
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exílio, reencontrou seus camaradas e seu povo.

Entrei  para o Partido  Comunista do Brasil  no ano de  2003,  a  convite  do  então

deputado federal Sérgio Miranda. Sérgio, assim como Ziller, dedicou toda a sua vida à

luta do povo, da democracia e do socialismo. Sou sindicalista. Hoje tenho o orgulho e

a responsabilidade de honrar a trajetória, a firmeza e a amplitude de Ziller. Quando

comunistas  como  Armando  Ziller,  Sérgio  Miranda,  Prestes  ou  Amazonas  são

homenageados, essa homenagem, na verdade, é a todo o povo brasileiro. Homens

como estes dedicaram sua vida ao povo, e, quando se homenageiam pessoas assim,

homenageia-se na verdade o povo.

Parabéns Luzia Ferreira por sua iniciativa, camarada de Armando Ziller nos tempos

do  PCB.  Parabéns  à  Mesa  pela  resolução.  Parabéns  aos  comunistas  mineiros.

Parabéns aos familiares e amigos de Ziller. Parabéns ao povo mineiro. Meu muito

obrigado.

Palavras do Presidente

Exmo. Sr. Arnaldo Ziller, neste ato representando o seu pai, o deputado Armando

Ziller;  deputado  Cássio  Soares,  secretário  de  Desenvolvimento  Social,  amigo  e

colega,  representando  o  governador  Antonio  Anastasia;  deputada  Luzia  Ferreira,

autora do requerimento que deu origem a essa solenidade, parabéns pela iniciativa;

Paulo Elisiário Nunes, vice-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - Ipsemg; Antônio de Faria Lopes, deputado estadual da 10ª

legislatura, de 83-87; Alfredo Brandão, presidente da Federação dos Bancários de

Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal; José Lelis, presidente estadual do

PCdoB;  Betinho,  amigo  e  eterno  vereador;  senhoras  e  senhores  e  deputados  e

deputadas, é um orgulho muito grande estar aqui como 1º vice-presidente da Casa.

Neste ato,  tenho a oportunidade de estender  o discurso,  em breves palavras,  do

deputado Dinis Pinheiro, que é um grande presidente, e que, por motivo de visita e

viagem ao interior, à cidade de Montes Claros, não pôde continuar aqui. Estive com

ele mais cedo e soube de sua alegria relativamente a este ato que está acontecendo,

quando  ele  parabenizava  a  deputada  Luzia  Ferreira  pela  inciativa.  Esse  é  o

presidente Dinis, que tem tido grandes iniciativas nesta Casa e essa foi mais uma

delas.
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A história,  esta intensa narrativa que assinala as escolhas da humanidade e de

seus povos, mostra-se cheia de idas e vindas. É assim que seus arquivos costumam

ser reabertos para que se corrijam erros e a verdade possa recobrar seu lugar na

memória  das  sociedades.  Este  é  um desses momentos  de  rara importância,  pois

repara a dignidade e o mérito  de um cidadão brasileiro cuja trajetória  como líder

sindical e político foi mais de uma vez atropelada pela incompreensão, pelo arbítrio e

pela  violência  das  forças  antidemocráticas.  A  Assembleia  de  Minas  restitui,

postumamente, a Armando Ziller, seu mandato parlamentar, conquistado nas urnas

na primeira legislatura, correspondente à reabertura deste Legislativo, após os anos

difíceis  sob  o  Estado  Novo,  quando  pela  primeira  vez  nos  submetemos  a  uma

ditadura.

No entanto,  nossa  volta  à  democracia  ressentia-se  das  influências  externas  da

guerra  fria,  dividindo  o  mundo  em  duas  grandes  fronteiras  ideológicas.  Nesse

contexto, o governo do general Eurico Dutra baniu da cena política do País o Partido

Comunista  do  Brasil.  Como consequência,  Minas  Gerais  extinguiu  o  mandato  do

único deputado eleito  pela agremiação,  mandato advindo,  no entanto,  do sufrágio

popular. Apenas nove meses durariam as atividades de Ziller nesta Casa, paladino

solitário na condição de representante do sindicalismo, como bancário oriundo dos

quadros do Banco do Brasil. Fiel às suas convicções, o carioca que veio para Minas

aos 2 anos de idade, quando sua família fixou-se na Zona da Mata, não abandonou

seus ideais, permanecendo um comunista na clandestinidade e militando ativamente

no mundo sindical, já em nível nacional. O golpe militar iria encontrá-lo na Europa,

representando os interesses de nossos bancários junto à Federação Sindical Mundial,

quando foi impedido de regressar, sendo conduzido a um exílio  que duraria até a

anistia, tendo vivido em Praga, Santiago e Buenos Aires.

Em seu retorno, seguiu defendendo o socialismo e os trabalhadores, vindo a falecer

em 1992.  Num momento em que a Comissão da Verdade examina as condições

suspeitas da morte de João Goulart e quando a memória de tantos líderes populares

é devidamente recuperada, é a vez de reconduzirmos Armando Ziller a um lugar de

honra na memória desta Casa, a exemplo do que fizemos com Sinval Bambirra, José

Gomes Pimenta, o Dazinho, e Clodesmidt Riani, nossos colegas cassados durante a
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ditadura militar em circunstâncias diversas das que tiraram o mandato de Ziller.

De  qualquer  forma,  se  é  que  será  sempre  impossível  resgatar  toda  a  dívida

contraída  com  esses  cidadãos,  a  Assembleia  de  Minas  pelo  menos  o  faz

parcialmente, entendendo que, assim, é possível sinalizar para a sociedade que toda

forma  de  ditadura,  de  autoritarismo  deve  ser  banida  do  fazer  político  em  uma

democracia.  Para  lembrarmos  um  pouco  a  figura  humana  extraordinária  que  foi

Armando  Ziller,  sempre  convivendo  com  seus  muitos  irmãos  e  seus  três  filhos,

ouçamos o que escreveu em 1945. Abrem-se aspas: “Os sindicatos não devem ser

apenas  órgãos  de  defesa  dos  interesses  econômicos  de  uma  corporação,  mas

escolas de esclarecimentos, de cultura e de educação política”. Fecham-se aspas.

Esse humanista de larga visão política era ainda extremamente bem-humorado. Um

pouco de seu humor pode ser aqui rememorado, pois, além de nos fazer sorrir com

leveza,  remete  à  enorme  coerência  e  à  permanente  lealdade  de  Ziller  a  seus

princípios. Convidado por um político para uma troca de ideias, respondeu: “Podemos

conversar, sim; trocar ideias, não. Estou satisfeito com as minhas”.

Com a devolução simbólica de seu mandato, faz-se justiça a um homem de caráter

irreprochável,  cuja  vida  sempre  buscou a  liberdade,  a  democracia  e  a  defesa da

constituição.  Fiquemos,  mais  uma  vez,  com  suas  palavras  no  discurso  em  que

protestava contra o cancelamento do  registro de seu partido:  “Aqui  estamos para

defender a Constituição. Não sou eu quem está ferindo a Constituição; ela foi ferida

pelas autoridades que assumiram o compromisso solene de defendê-la, de cumpri-la.

E eu estou me batendo pela democracia sem qualquer resquício de ódio”. Este foi o

homem que, à sua época,  Minas e o Brasil  conheceram. Que sua voz,  que suas

palavras voltem à cena da história.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra Escola Criarte, que, sob a

regência do maestro José Alarico Elias Gonçalves, apresentará as canções  João e

Maria, de Chico Buarque, e Se essa rua fosse minha, do cancioneiro popular.

- Procede-se à apresentação musical.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JÚLIO CEZAR DE ANDRADE

MIRANDA PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA TV MINAS, EM 4/9/2013

Às  10h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do PSDB)

e os deputados  Vanderlei  Miranda,  Tiago Ulisses,  Elismar  Prado e  Luiz  Henrique

(substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do PSDB),

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  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 proceder  à arguição

pública do indicado, a discutir e votar o parecer, para turno único, da Indicação nº

82/2013, do governador do Estado, e a discutir e votar proposições da comissão. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Júlio Cezar

de Andrade Miranda. Abertos os debates, a deputada Luzia Ferreira usa da palavra e,

a seguir, a presidência, atendendo à solicitação do Plenário para votação de projetos,

esclarece que a arguição pública do convidado continuará na próxima reunião. Logo

após, agradece a presença dos parlamentares e do convidado, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Tiago Ulisses - Glaycon Franco.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Às  10h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda,  Célio  Moreira  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão e comunica o
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recebimento da seguinte correspondência: do Sr. Manoel Jorge de Castro, prefeito

municipal de Januária, encaminhando o projeto Prevenir Drogas - Januária Diz Não

às Drogas; e do Sr. Ronaldo Guilherme Vitelli Viana, coordenador do programa Papo

Legal,  encaminhando  as  fases  de  atuação  do  referido  programa;  e  de

correspondência publicada no  Diário do Legislativo em 5/9/2013,  do Sr.  Dorivaldo

Ferreira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Salinas. O presidente acusa

o recebimento do Projeto de Lei nº 4.182/2013, em turno único, do qual designou

como relator o deputado Célio Moreira. 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  Mário  Henrique Caixa  em que solicita  seja  realizada audiência pública

para debater o enfrentamento do uso de crack e outras drogas no Município de Três

Pontas e região; e Glaycon Franco em que solicita seja realizada audiência pública

para debater a realização de parcerias com entidades privadas que queiram colaborar

na  execução  das  políticas  sobre  drogas.  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, 17 de setembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/9/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Fabiano Tolentino, membros da supracitada comissão.

Está presente, também, o deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o

presidente,  deputado  André  Quintão,  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 discutir e votar

proposições da comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada

no  Diário do Legislativo,  nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra.

Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil (23 e 24/8/2013 e 5/9/2013) e do
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Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da PMMG

(24/8/2013). 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 (4) em que

solicita  seja  realizada  visita  ao  Mercado  Distrital  de  Santa  Tereza  para  discutir

proposta de implantação de Escola Automotiva nessa unidade e verificar eventuais

intervenções fiscais ali realizadas; seja realizada visita à Promotoria de Defesa do

Patrimônio Público para debater a decisão do Conselho Municipal de Política Urbana

referente à destinação do Mercado Distrital de Santa Tereza e à flexibilização de uso

da lei da Área de Diretrizes Especiais; seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Educação pedido de informações sobre os  motivos para  o fechamento  da Escola

Estadual Pedro Américo, localizada no Bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte, e

sobre as propostas para a utilização do espaço da escola e os instrumentos jurídicos

que serão utilizados para sua concretização; e seja encaminhado ao Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja

instalada a segunda vara na Comarca de São Gotardo, bem como sejam designados

dois juizes colaboradores, em caráter de urgência, até que se resolva a demanda; e

do deputado Rogério Correia (2) em que solicita seja encaminhado à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações quanto à suposta exigência

de número mínimo de autuações de trânsito a serem realizadas pela Polícia Militar de

Minas Gerais como meta do Acordo de Resultados; e seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Educação e à Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais pedido de

informações sobre a publicação do Diário Oficial do dia 7 de setembro de 2013, no

qual  é  feita  referência  ao  Município  de  Ribeirão  das  Neves  como "Ribeirão  das

Trevas" na tabela que nomeava professores estaduais para o município. 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, 17 de setembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.
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ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/9/2013

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir e

Rogério Correia, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso

III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a  aprovada  e  solicita  aos  deputados  presentes  que  a  subscrevam.  A

presidência informa que a reunião se destina a dar prosseguimento ao debate sobre a

situação dos educadores estaduais que estão em campanha salarial, os mecanismos

de remuneração,  os investimentos totais nas redes estadual  e municipal,  desde a

infraestrutura até o sistema pedagógico, e a promoção da paz nas escolas; e discutir

e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Luciana Meireles Ribeiro, diretora da Central de Carreiras

e Remuneração, representando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão; Maria Sueli de Oliveira Pires, secretária-adjunta

da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  representando  a  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida

Gazzola,  titular  dessa pasta; Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da CUT-MG e

coordenadora-geral  do  Sind-UTE-MG,  e  Ana  Maria  Belo  de  Abreu,  presidente  da

Associação de Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais;  e os Srs. Eduardo

Sérgio Coelho, diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado

de Minas Gerais - Sindpúblicos -, e Carlos Kleber Bechir, diretor do Sindpúblicos, que

são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, deputado Duarte Bechir, autor

do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  faz  uso  da  palavra  para  suas

considerações  iniciais.  Registra-se  a  presença  dos  deputados  Célio  Moreira

(substituindo o deputado Bosco, por indicação da Liderança do BTR) e Sávio Souza

Cruz (substituindo o deputado Elismar Prado, por indicação da Liderança do MSC).

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  de  todos,  convoca  os
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membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Bosco - Elismar Prado - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.372/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Hélio Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Kung Fu Black Monkey, com sede no

Município de Governador Valadares.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  esta  comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.372/2013 visa declarar de utilidade pública a Associação de

Kung Fu Black Monkey, com sede no Município de Governador Valadares, pessoa

jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo organizar  e

estimular  a  prática  do  Kung  Fu,  promovendo  a  inclusão  social  e  melhoria  da

qualidade de vida da comunidade em que atua.

A prática esportiva promove a saúde e o bem estar e reduz a probabilidade de

acometimento  de  doenças,  especialmente  aquelas  relacionadas  ao  sedentarismo.

Além  disso,  auxilia  na  construção  da  convivência,  promovendo  a  interação  e  a

sociabilidade.  Desta  forma,  o  esporte  se  reveste  de  indiscutível  importância  no

desenvolvimento  da  sociedade,  especialmente  no  que  se  refere  a  formação  de

adolescentes e jovens.

Tendo em vista a importância do trabalho social desenvolvido pela Associação de

Kung Fu Black Monkey, 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° 4.372/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2013.

Tenente Lúcio, relator.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Associação Comercial de Elói Mendes pelos 40 anos de

sua fundação (Requerimento nº 5.300/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Sicoob  Central  Crediminas  pelos  25  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 5.326/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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

(Requerimento nº 5.330/2013, do deputado Anselmo José Domingos);

de congratulações com o Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel e Papelão no

Estado  de  Minas  Gerais  pelos  70  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

5.331/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Sra. Silma Rabelo Montes pelo recebimento do prêmio

Professor  Nota  Dez,  concedido  pela  Fundação  Victor  Civita  (Requerimento  nº

5.339/2013, da deputada Liza Prado);

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

(Requerimento nº 5.342/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Instituto Federal  de Educação,  Ciência e Tecnologia -

Câmpus Salinas pelos 60 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.351/2013, do

deputado Neider Moreira);
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de  congratulações  com  o  CDL Jovem  Belo  Horizonte  pelos  seus  25  anos  de

fundação (Requerimento nº 5.353/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Secretaria de Saúde pela brilhante atuação dessa pasta

no trabalho de profilaxia para tentar evitar a proliferação da dengue no próximo verão

(Requerimento nº 5.547/2013, da Comissão de Saúde).

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de Polícia

Militar  e na 2ª Companhia de Missões Especiais da PMMG, pela participação em

operação  que  culminou  na  prisão  de  três  suspeitos  de  formação  de  quadrilha

envolvidos em troca de tiros com a PMMG em Uberlândia que provocou a morte do

médico Marcos Vinícius Galante Buissa (Requerimento nº 5.551/2013, da Comissão

de Segurança Pública);

de aplauso à Sra. Lorena Vaz de Melo, delegada de polícia, e aos policiais civis que

menciona,  lotados  nas  delegacias  de  polícia  de  Nova  Lima,  Ouro  Preto,  Itabirito,

Mariana,  Pedro  Leopoldo,  Sabará  e  Vespasiano,  pela  captura  de  quadrilha

especializada em furtos a residências nas regiões dos Bairros Belvedere, em Belo

Horizonte, e Vila da Serra, em Nova Lima (Requerimento nº 5.552/2013, da Comissão

de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª  Companhia  de

Polícia Militar Independente e na 7ª Companhia de Polícia Militar Independente de

Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, pela operação que culminou na prisão de dois

homens envolvidos com tráfico de drogas em Itaúna (Requerimento nº 5.553/2013, da

Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que participaram de operação que culminou na

apreensão dos adolescentes que assaltaram uma joalheria no Bairro Floresta, em

Belo Horizonte, e na recuperação das joias roubadas (Requerimento nº 5.554/2013,

da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Lafayette de Andrada, Romel Anízio,  Cabo Júlio e Rogério Correia ( substitutindo,

respectivamente, os deputados Adalclever Lopes e Ulysses Gomes, por indicação do

BMSC), membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, a deputada

Liza Prado e os deputados Durval Ângelo, Adelmo Carneiro Leão e Elismar Prado.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

Diário do Legislativo de 5/9/2013: do FNDE (2) e do Sr. Matheus Cotta de Carvalho,

presidente  do  BDMG.  A seguir,  comunica  que,  atendendo-se  a  requerimento  do

deputado  Ulysses  Gomes,  no  dia  19/9/2013  será  realizada  audiência  pública  na

Câmara Municipal  de  Baependi,  para debater  o Projeto de  Lei  nº  3.687/2013,  do

governador do Estado, que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque

Estadual  da  Serra  do  Papagaio,  localizado  nos  Municípios  de  Aiuruoca,  Alagoa,

Baependi, Itamonte e Pouso Alegre. O presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses:  Mensagens  nºs  507/2013  (  deputado  João  Vítor  Xavier);  508/2013

(  deputado  Romel  Anízio);  509  e  511/2013  (  deputado  Lafayette  de  Andrada);  e

510/2013  (  deputado  Jairo  Lessa),  em  turno  único.  Registra-se  a  presença  dos

deputados  Adalclever  Lopes,  Jayro  Lessa,  João  Vítor  Xavier  e  Ulysses  Gomes.

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,  em  turno  único,  o  parecer  pela  ratificação  do
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Convênio de ICMS nº 150/2013, encaminhado pela Mensagem nº 416/2013, por meio

de projeto de resolução apresentado (relator: deputado Zé Maia); e são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs  688/2011 na forma do Substitutivo nº  2 (relator:  deputado João Vítor  Xavier);

1.257/2011  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

(relator:  deputado Adalclever  Lopes);  2.964/2012 com as  Emendas  nºs  1 a 4,  da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,  e com a Emenda nº 5 (relator:

deputado Romel Anízio); e 3.621/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: deputado João Vítor Xavier). Na fase de discussão do

parecer do relator, deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.754/2013 na forma do Substitutivo nº 1, é apresentada a Proposta

de Emenda nº 1, do deputado João Leite. Após discussão e votação é aprovado o

parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é rejeitada a proposta de

emenda. Na fase de discussão dos pareceres dos relatores, deputados Lafayette de

Andrada e  Jayro  Lessa,  que concluem pela  ratificação dos  regimes  especiais  de

tributação encaminhados pelas Mensagens nºs 509 e 510/2013, em turno único, o

presidente  defere  os  pedidos  de  vista,  respectivamente,  dos  deputados  Rogério

Correia  e  Ulysses  Gomes.  Os  deputados  Adalclever  Lopes  e  João  Vítor  Xavier

retiram-se da reunião. Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Lafayette

de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 41/2013

na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o presidente defere o pedido de vista do

deputado  Ulysses  Gomes.  O  presidente  determina  a  distribuição  em  avulso  do

parecer do relator, deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012 na forma do Substitutivo nº 3, e

pela rejeição dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e nº 2, da

Comissão de Administração Pública, e das Emendas nºs 1 a 28, da Comissão 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 e para a reunião extraordinária do dia 12/9/2013, às 18 horas, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.
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Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Sebastião Costa - Durval

Ângelo - Cabo Júlio.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e o

deputado Elismar Prado, membros da supracitada comissão. Está presente, também,

o deputado Cabo Júlio. Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar

Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da aprovação  de requerimento  do

deputado Cabo Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a  reunião  se destina  a apurar  se os bens do patrimônio histórico material  e

imaterial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais cedidos

ao parque temático Walter World, de Poços de Caldas, já foram devolvidos aos locais

de origem, e a discutir e votar proposições da comissão. Registra-se a presença do

deputado Gustavo Valadares (substituindo o deputado Luiz Henrique, por indicação

da Liderança do BTR). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir o Cap. BM Thiago Pereira Miranda, chefe da Divisão de Relações Externas

da  Diretoria  de  Assuntos  Institucionais  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas

Gerais, que é convidado a tomar assento à mesa. Em seguida o presidente informa o

não comparecimento da convocada Cel. PM Rosângela de Souza Freitas, diretora de

Educação Escolar e Assistência Social da Polícia Militar, e do convidado Sr. Marcos

Paulo de Souza Miranda, promotor de justiça coordenador da Promotoria Estadual de

Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais.  O presidente concede

então a palavra ao deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Ato  contínuo,  a  presidência  concede  a

palavra aos demais  deputados presentes.  Não havendo condições para realizar  o

debate,  tendo em  vista  a  ausência  da  convocada  e  do  convidado,  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, 18 de setembro de 2013.

Elismar Prado, presidente.
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/9/2013

Às 10h45min, 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 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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Marcelo  Oliveira

Campos, enviado por meio do Fale com a Assembleia, no qual solicita providências

em  relação  a  denúncia  referente  aos  critérios  adotados  para  os  candidatos  com

deficiência  no  concurso  da  Polícia  Civil  -  Edital  01/2013;  e  da  seguinte

correspondência, publicada no Diário do Legislativo nas datas entre parênteses: dos

Srs.  Marcello  Guilherme Abi-Saber,  secretário  municipal  de Assuntos Institucionais

(5/9/2013); Márcio Reinaldo Dias Moreira, prefeito municipal de Sete Lagoas; Werley

Ferreira  de  Macedo,  vice-prefeito  municipal  de  Araguari;  e  da  Sra.  Ana  Lúcia  de

Oliveira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

da  OAB-MG (13/9/2013).  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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 5.560/2013. 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  da

deputada Liza  Prado  em que  solicita  sejam  ouvidas  as  pessoas  presentes  nesta

reunião. Em seguida, a presidente passa a palavra às pessoas presentes. 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, 23 de setembro de 2013.

Liza Prado, presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.380/2013

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 Associação Esportiva dos Servidores da Cedaf - Aese

-, com sede no Município de Florestal.

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  em análise pretende declarar de utilidade pública  a Associação

Esportiva dos Servidores da Cedaf  -  Aese -,  com sede no Município de  Florestal,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo difundir

atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, bem como competir em atividades

desportivas de cunho amador.

Na consecução desse propósito,  a instituição promove atividades de incentivo à

prática esportiva e de lazer voltadas a todos os grupos etários. Desse modo, dada a

relevância  das  atividades  prestadas  pela  entidade,  não  vislumbramos  óbice  à

concessão do título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.380/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2013.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 276/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 276/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que altera o

art.  17 da Lei  nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as  políticas

florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, foi aprovado no 2º turno com as
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Emendas nºs 1 a 8, 11 e 24 e com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 9 ao vencido no

1º turno.

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

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

Interno.

Esta comissão deve registrar que, com o objetivo de aperfeiçoar a organização dos

dispositivos no texto, optou por reordenar alguns deles, depois de incorporadas todas

as alterações feitas pelas emendas de 2º turno. Assim, os incisos XIV e XV do art. 2º,

o § 3º do art. 24 e o § 3º do art. 26 do vencido correspondem, respectivamente, aos

incisos IV e V do § 7º do art. 43, ao § 4º do art. 30 e ao § 3º do art. 28 da redação

final. O caput do art. 29 do vencido corresponde ao § 1º do art. 29 da redação final, e

o § 1º do art. 29 do vencido corresponde ao caput do art. 29 da redação final. Os arts.

30, 31 e 32 do vencido correspondem, respectivamente, aos arts.  66, 26 e 27 da

redação final. O § 1º do art. 33 do vencido corresponde ao art. 34 da redação final. O

§ 2º do art. 34 e o § 2º do art. 79 do vencido correspondem, respectivamente, ao art.

36 e ao § 9º do art. 82 da redação final. O art. 105 do vencido corresponde ao § 9º do

art. 106 da redação final. Finalmente, o § 5º do art. 44 da redação final foi criado a

partir de trecho extraído da alínea “a” do inciso II do art. 41 do vencido.

Além disso, foram excluídos da redação final o inciso X do art. 5º do vencido, por

ser idêntico ao art. 4º, e o § 8º do art. 42 do vencido, que perdeu seu objeto com a

aprovação da Emenda nº 3 de 2º turno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 276/2011

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
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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, observado o 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

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
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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 desenvolver a integração

entre  capacidade  produtiva,  uso  e  conservação  da  biodiversidade  e  dos  demais

recursos  naturais,  equilíbrio  ecológico,  eficiência  econômica  e  justiça  social,

abrangida ou não pelos mecanismos de controle de que trata a Lei Federal nº 10.831,

de 23 de dezembro de 2003, e sua regulamentação;

XII - extrativismo o sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo

sustentável, de recursos naturais renováveis;

XIII  -  sociobiodiversidade  a  relação  entre  bens  e  serviços  gerados  a  partir  de

recursos naturais, englobando produtos, saberes, hábitos e tradições próprias de um

determinado lugar ou território e de seus habitantes;

XIV - 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;

XV - vereda a fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos onde o

lençol  freático  aflora  na  superfície,  usualmente  com  a  palmeira  arbórea  Mauritia
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flexuosa -  buriti  emergente  em  meio  a  agrupamentos  de  espécies  arbustivo-

herbáceas;

XVI - nascente o afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e

dá início a um curso d’água;

XVII - olho d’água o afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente;

XVIII - leito regular a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água

durante o ano;

XIX - 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;

XX  -  aceiros  as  faixas  onde  a  continuidade  da  vegetação  é  interrompida  ou

modificada  com  a  finalidade  de  dificultar  a  propagação  do  fogo  e  facilitar  o  seu

combate, com largura variada de acordo com o tipo de material combustível, com a

localização em relação à configuração do terreno e com as condições meteorológicas

esperadas na época de ocorrência de incêndios;

XXI  -  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;

XXII - 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 em que se 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. 3º - Para os fins desta lei, consideram-se:
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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,  as  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. 65;

3) outras atividades, na forma do regulamento desta lei;

e)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional

ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo Federal

ou Estadual;

II - de interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais

como prevenção,  combate e controle do fogo, controle da erosão,  erradicação de

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;

b)  a  exploração  agroflorestal  sustentável  praticada  na  pequena  propriedade  ou

posse  rural  familiar  ou  por  povos  e  comunidades  tradicionais,  desde  que  não

descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da

área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades

educacionais e culturais ao ar livre em áreas rurais consolidadas e em ocupações

antrópicas  consolidadas  em área  urbana,  observadas  as  condições  estabelecidas

nesta lei;

d)  a  regularização  fundiária  de  assentamentos  humanos  ocupados
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predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas de ocupação

antrópica  consolidada,  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 e à regularização de vazão para fins de perenização de

curso d’água;

h)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à

atividade  proposta,  definidas  em  ato  do  Chefe  do  Poder  Executivo  Federal  ou

Estadual;

III - atividade eventual ou de baixo impacto ambiental:

a) a abertura de pequenas vias de acesso de pessoas e animais, suas pontes e

pontilhões;

b)  a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e

efluentes  tratados,  desde  que  comprovada  a  regularização  do  uso  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
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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;

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 o 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

científicos;

l) a realização de atividade de desassoreamento e manutenção em barramentos,

desde  que  comprovada  a  regularização  do  uso  dos  recursos  hídricos  ou  da

intervenção nos recursos hídricos;

m) outra ação ou atividade similar reconhecida como eventual e de baixo impacto

ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente ou do Conselho Estadual

de Política Ambiental - Copam.

Art.  4º  -  As  ações  das  políticas  florestal  e  de  proteção  à  biodiversidade  serão

desenvolvidas 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  políticas  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
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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 estruturação das cadeias produtivas relacionadas ao extrativismo,

ao manejo florestal e à sociobiodiversidade;

XI - 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 por meio de Unidades de Conservação;

XII - 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;

XIII - estimular o desenvolvimento de pesquisa que potencialize a conservação da

biodiversidade e o desenvolvimento sustentável;

XIV - 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;

XV - promover a conexão entre remanescentes de vegetação e a recuperação de

áreas degradadas, visando à formação de corredores ecológicos;
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XVI - promover a conservação dos ecossistemas aquáticos.

Art. 6º - 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  da  população,

observadas as seguintes diretrizes:

I - proteção e conservação da biodiversidade;

II - proteção e conservação das águas;

III - proteção e conservação dos solos;

IV - preservação e conservação do patrimônio genético;

V  -  compatibilização  entre  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  o  equilíbrio

ambiental.

Art. 7º - 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.

CAPÍTULO II

DAS ÁREAS DE USO RESTRITO

Seção I

Das Áreas de Preservação Permanente

Art.  8º - 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. 9º - 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
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(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;

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 45º (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  25º  (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
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50m (cinquenta metros), a partir do término da área de solo hidromórfico.

§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se como:

I - relevo ondulado a área caracterizada por movimentações do terreno que geram

depressões, cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado,

ondulado, fortemente ondulado e montanhoso;

II - tabuleiro ou chapada a paisagem de topografia plana, com baixa declividade

média e superfície superior a 10ha (dez hectares), terminada de forma abrupta em

escarpa,  caracterizando-se  a  chapada  por  grandes  superfícies  a  mais  de  600m

(seiscentos metros) de altitude, na forma de regulamento;

III - escarpa a rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a 45º (quarenta e

cinco graus), que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, limitada no

topo  por  ruptura  positiva  de  declividade  e  no  sopé  por  ruptura  negativa  de

declividade, na forma de regulamento.

§ 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.

§ 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
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de rocha;

II - proteger 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.

§ 1º - 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.

§ 2º - A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no

caso de transferência de domínio ou da posse do imóvel rural.

§ 3º - 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 § 1º.

Art.  12  -  A  intervenção  em  APP  poderá  ser  autorizada  pelo  órgão  ambiental

competente em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou

de baixo impacto ambiental, 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  e  desde  que  constatada  a

ausência de alternativa técnica e locacional.

§  3º  -  A supressão da vegetação  nativa  em  APP protetora  de  vereda  somente
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poderá  ser  autorizada  em  casos  de  utilidade  pública,  interesse  social,  atividades

eventuais ou de baixo impacto ambiental e acesso à água para dessedentação de

animais ou consumo humano.

§ 4º - Não haverá direito a regularização de futura intervenção ou supressão 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.  9º desta lei,  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, na forma definida pelos 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;

V - sejam observadas as disposições da Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002.

Art. 16 - Nas APPs, em área rural consolidada conforme o disposto no inciso I do

art. 2º, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris,

de ecoturismo e de turismo rural, sendo admitida, em área que não ofereça risco à
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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 em:

I  -  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 - extensão correspondente à metade da largura do curso d’água, observado o

mínimo de 30m (trinta metros) e o máximo de 100m (cem metros), contados da borda

da calha do leito regular, nos cursos d’água com mais de 10m (dez metros) de largura

ou para imóveis com área superior a dez módulos fiscais.

§ 3º - Nos casos de áreas rurais consolidadas em APPs no entorno de nascentes e

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;
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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.

§ 6º - 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.

§ 7º - Nas APPs a que se referem os incisos I a IV e IX do art. 9º, a recomposição

das áreas rurais consolidadas será realizada de forma compatível com as atividades

autorizadas no caput deste artigo em desenvolvimento na área rural consolidada, com

a importância da atividade para a manutenção da renda familiar e com a capacidade

de investimento do proprietário ou possuidor rural.

§ 8º - Para os fins do disposto nos §§ 1º a 5º, será considerada a área detida pelo

imóvel rural em 22 de julho de 2008.

§  9º  -  A  recomposição  de  que  trata  este  artigo  poderá  ser  feita,  isolada  ou

conjuntamente, pelos seguintes métodos:

I - condução da regeneração natural de espécies nativas;

II - plantio de espécies nativas;

III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural
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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

de 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

nº 12.651, de 2012, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas

áreas rurais consolidadas nos termos do caput deste artigo.

§ 12 - Nas situações previstas no caput, o proprietário ou possuidor rural deverá:

I - adotar boas práticas agronômicas de conservação do solo e da água indicadas

pelos órgãos de assistência técnica rural ou por profissional habilitado;

II - informar, no CAR, para fins de monitoramento, as atividades desenvolvidas nas

áreas consolidadas.

§ 13 - As APPs localizadas em imóveis inseridos em Unidades de Conservação de

Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data de publicação da Lei

Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, não são passíveis de ter áreas rurais

consolidadas nos termos do  caput e dos §§ 1º a 12 deste artigo, ressalvado o que

dispuser o Plano de Manejo elaborado e aprovado de acordo com as orientações do

órgão ambiental  competente,  nos termos  de regulamento,  devendo o  proprietário,

possuidor ou ocupante a qualquer título do imóvel 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
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superiores às definidas no caput e nos §§ 1º a 5º, como projeto prioritário, ouvidos o

Comitê de Bacia Hidrográfica, o Copam e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos

- CERH.

§ 15 - 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  -  Será  respeitada  a  ocupação  antrópica  consolidada  em  área  urbana,

atendidas as recomendações técnicas do poder público.

Art. 18 - 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. 19 - 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. 20 - Nas áreas rurais consolidadas, nos locais de que tratam os incisos V a VIII

do  art.  9º,  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 §

1º  está  condicionada  à  adoção de  práticas  conservacionistas  do  solo  e  da  água

indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural ou profissional habilitado.
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§ 3º - Admite-se a consolidação de outras atividades agrossilvipastoris, ressalvadas

as situações de risco de vida, nas APPs a que se refere o inciso VI do art. 9º, 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.  21  -  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 orientações técnicas.

Art. 22 - 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. 23 - Na implantação de reservatório d’água artificial de que trata o art. 22, o

empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de

Conservação  e  Uso  do  Entorno  de  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.
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§  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 - Os empreendimentos em operação na data de publicação desta lei deverão

apresentar ao órgão ambiental o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno

de Reservatório Artificial de que trata este artigo, e sua aprovação é condição para a

revalidação da licença ambiental  de  operação ou a emissão da licença ambiental

corretiva.

§  4º  -  A aprovação  do  Plano  Ambiental  de  Conservação  e  Uso  do Entorno de

Reservatório Artificial será precedida de consulta pública, sob pena de nulidade do

ato administrativo.

§ 5º- O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial

poderá indicar áreas para implantação de polos turísticos e de lazer no entorno do

reservatório artificial.

§  6º  -  No Plano Ambiental  de  Conservação e Uso do Entorno de 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.

Seção II

Das Áreas de Reserva Legal

Art.  24  -  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.  25 - O proprietário ou possuidor de imóvel rural manterá, com cobertura de

vegetação nativa, no mínimo 20% (vinte por cento) da área total do imóvel a título de

Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs, excetuados os
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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.

Art.  26  -  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, inclusive restrição de direitos, por qualquer órgão ambiental

competente  integrante  do  Sisnama,  em  razão  da  não  formalização  da  área  de

Reserva Legal.

Art. 27 - O proprietário ou o possuidor do imóvel rural poderá alterar a localização

da área de Reserva Legal, mediante aprovação do órgão ambiental competente.
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§ 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 proveniente da alteração a que se refere o

caput poderá localizar-se fora do imóvel que continha a Reserva Legal de origem nas

seguintes situações:

I - em caso de utilidade pública;

II - em caso 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. 28 - A Reserva Legal será conservada com cobertura de vegetação nativa pelo

proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou

jurídica, de direito público ou privado.

§  1º  -  Admite-se  a  exploração  econômica  da  Reserva  Legal  mediante  manejo

florestal sustentável previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama.

§ 2º  -  Para fins  de manejo florestal  sustentável  da Reserva  Legal  em pequena

propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Sisnama estabelecerão

procedimentos  simplificados  de  elaboração,  análise  e  aprovação  dos  planos  de

manejo.

§ 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.

Art. 29 - O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal, eventual e
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sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização

do órgão ambiental competente, devendo apenas ser declarados, previamente, ao

órgão  ambiental,  a  motivação  da  exploração  e  o  volume  explorado,  limitada  a

exploração anual a:

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 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.

§  1º  -  No  manejo  florestal  sustentável  da  vegetação  da  Reserva  Legal  sem

propósito  comercial,  para  consumo  na  propriedade,  serão  adotadas  práticas  de

exploração seletiva.

§ 2º - Para o manejo florestal sustentável a que se refere este artigo, respeitadas as

espécies imunes de corte, fica vedado o corte de espécies ameaçadas de extinção.

Art. 30 - 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 - A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de

planta  e  memorial  descritivo,  contendo  a  indicação  das  coordenadas  geográficas

com, no mínimo, um ponto de amarração, nos termos de 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 - 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.

§ 4º - 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. 31 - O registro da Reserva Legal por meio de inscrição no CAR desobriga a
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averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único - Até o registro da Reserva Legal, o proprietário ou possuidor rural

que fizer a averbação da Reserva Legal em cartório terá direito à gratuidade.

Art.  32  -  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,  consideram-se áreas verdes urbanas 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. 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.

Parágrafo único - Em Área de Proteção Ambiental - APA -, quando houver plano de

manejo da Unidade de Conservação aprovado, a autorização a que se refere o caput
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será concedida mediante previsão no respectivo plano.

Art. 34 - 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.

Art. 35 - Será admitido o cômputo das APPs no cálculo do percentual da área de

Reserva Legal a que se refere o caput do art. 25, desde que:

I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o

uso alternativo do solo;

II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação,

conforme comprovação do proprietário ao órgão ambiental competente;

III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inscrição do imóvel no CAR.

§ 1º - O regime de proteção da APP não se altera na hipótese prevista neste artigo.

§ 2º -  O cômputo de que trata o  caput deste artigo aplica-se às alternativas de

regularização previstas no art. 38 desta lei.

Art. 36 - 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.

Art. 37 - 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. 38 - 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.
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§ 1º - A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor

no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§  2º  -  A recomposição  de  que  trata  o  inciso  II  do  caput atenderá  os  critérios

estipulados pelo órgão ambiental competente e será concluída em até vinte anos,

abrangendo, a cada dois anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária

à sua complementação.

§  3º  -  A recomposição  de  que  trata  o  inciso  II  do  caput poderá  ser  realizada

mediante  o  plantio  intercalado  de  espécies  nativas  com  exóticas,  madeireiras  ou

frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros:

I - o plantio de espécies exóticas será combinado com o plantio de espécies nativas

de ocorrência regional;

II - a área recomposta com espécies exóticas não excederá 50% (cinquenta por

cento) da área total a ser recuperada.

§ 4º -  O proprietário ou possuidor do imóvel que optar por recompor a Reserva

Legal conforme o disposto nos §§ 2º e 3º terá direito à exploração econômica da

Reserva Legal, nos termos desta lei.

§ 5º - A compensação de que trata o inciso III do  caput deverá ser precedida da

inscrição  da  propriedade  ou  posse  rural  no  CAR  e  será  feita,  isolada  ou

conjuntamente, mediante:

I - aquisição de CRA;

II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;

III  -  doação  ao  poder  público  de  área  localizada  no  interior  de  Unidade  de

Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;

IV -  cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em

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 - A área a ser utilizada para compensação deverá:

I - ser equivalente em extensão à área de Reserva Legal a ser compensada;

II - estar localizada no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;

III - estar previamente identificada como prioritária pela União ou pelo estado de
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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 - estar previamente identificada como prioritária 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.

§ 7º - A identificação da área prioritária de que trata o inciso IV do § 6º 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;

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.  39 - Caso não seja atendido o disposto no  caput do art.  28, o processo de

recomposição da Reserva Legal será iniciado em até dois anos contados a partir da

data de publicação da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, devendo tal

processo ser concluído nos prazos estabelecidos no PRA, sem prejuízo das sanções

administrativas, cíveis e penais cabíveis.

Art. 40 - 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
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a  área  ocupada  com  a  vegetação  nativa  existente  àquela  data,  vedadas  novas

conversões para uso alternativo do solo.

Art.  41  -  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 o cumprimento dos percentuais a que se refere o  caput  deste artigo por

meio  de  documentos,  tais  como a  descrição  de  fatos  históricos  de  ocupação  da

região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e

documentos bancários relativos à produção e pelos demais meios de prova admitidos

em direito.

Seção III

Das Unidades de Conservação

Art.  42  -  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. 43 - 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
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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;

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,  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
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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

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 - Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, é permitida a utilização

sustentável de recursos naturais.

§ 4º - O poder público estabelecerá normas de uso e critérios de exploração das

Unidades de Conservação de Uso Sustentável.

§  5º  -  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 data de publicação desta lei, com o objetivo de definir sua destinação com base na

categoria e função para as quais foram criadas, nos termos de regulamento.

§ 6º - 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
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nesta lei.

§ 7º - Para fins desta lei, entende-se por:

I - proteção integral a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas

por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;

II - uso sustentável a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade

dos  recursos  ambientais  renováveis  e  dos  processos  ecológicos,  mantendo  a

biodiversidade  e  os  demais  atributos  ecológicos,  de  forma  socialmente  justa  e

economicamente viável;

III  -  conservação  o  manejo  do  uso  humano  da  natureza,  compreendendo  a

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação

do  ambiente  natural,  para  que  possa  produzir  o  maior  benefício,  em  bases

sustentáveis,  às  atuais  gerações,  mantendo  seu  potencial  de  satisfazer  as

necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos

seres vivos em geral;

IV - 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;

V - 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;

VI - restauração a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre

degradada o mais próximo possível da sua condição original;

VII - uso indireto aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos

recursos naturais;

VIII - uso direto aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos

naturais.

Art. 44 - As Unidades de Conservação são criadas por ato do poder público.

§ 1º -  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
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forma do regulamento, e de processo consultivo, que orientem o poder público na

definição:

I - da categoria de manejo;

II - da localização, da dimensão e dos limites da Unidade de Conservação;

III - das regras de transição a que se refere o § 1º.

§ 3º -  No processo consultivo a que se refere o  caput do § 2º,  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

processo consultivo de que tratam os §§ 2º e 3º.

§  5º  -  No  ato  de  criação  de  APA,  fundamentado  em  estudo  prévio  e  consulta

pública, estará previsto prazo e alocação de recursos pelo poder público para o ZEE.

§ 6º - 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 3º.

§ 7º - 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 3º, vedada a modificação

dos limites originais da unidade, exceto pelo acréscimo proposto.

§ 8º -  Ressalvado o disposto no § 6º, a mudança de categoria, a desafetação e a

redução  dos  limites  de  uma  Unidade  de  Conservação  serão  feitas  mediante  lei

específica.

Art. 45 - As desapropriações ou outras formas de aquisição para implantação de

Unidades de Conservação serão feitas na forma da lei.

§ 1º -  O poder  público estabelecerá, no orçamento anual,  dotação orçamentária
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para atender ao programa de desapropriação ou outras formas de aquisição de áreas

destinadas às Unidades de Conservação e atender às necessidades de implantação

e manutenção dessas Unidades de Conservação.

§ 2º - 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

participação  dos  pequenos  proprietários  ou  possuidores  rurais  familiares  na

elaboração  das  referidas  normas  e  ações,  até  o  reassentamento  ou  a  regular

transferência da posse do imóvel.

§ 3º - Na compatibilização a que se refere o § 2º deste artigo 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

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. 46 - Os planos de manejo das Unidades de Conservação serão submetidos à

aprovação do Copam.

Art. 47 - O pedido de autorização para intervenção prevista nesta lei, em Unidade

de Conservação de  Proteção Integral,  será  decidido  pelo  órgão responsável  pela

gestão da Unidade, ouvido o seu conselho consultivo, quando houver.

Parágrafo único - O pedido de autorização para intervenção prevista nesta lei, em

RPPN, será decidido pelo órgão responsável pelo reconhecimento da unidade.

Art. 48 - 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 de Conservação.

Art. 49 - O Sistema Estadual de Unidades de Conservação - Seuc - é constituído

por um conselho gestor e pelo conjunto das Unidades de Conservação estaduais e
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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. 50 - 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. 51 - 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.

Art. 52 - 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 § 6º 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. 53 - 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. 54 - Em áreas de inclinação entre 25º (vinte e cinco graus) e 45º (quarenta e
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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 da

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.  55  -  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 APP.

Art. 56 - 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 APP.

Art. 57 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais considerados patrimônio

ambiental nos termos do § 7º do art. 214 da Constituição do Estado ficam sujeitos às

medidas de conservação estabelecidas em deliberação do Copam, sem prejuízo do

disposto nesta lei e na legislação pertinente.

§ 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,  até  superveniência  de  regulação

federal específica, normas suplementares sobre a intervenção em cada ecossistema

associado ao bioma Mata Atlântica, que serão submetidas à aprovação do Copam.

Art.  58 -  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 nesta lei e na legislação vigente.

CAPÍTULO III

DA AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 59 - 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 pequena propriedade ou posse rural familiar, fica condicionada à
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apresentação de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que o

imóvel esteja inscrito no CAR.

Art.  60  -  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.

§ 1º - O registro da Reserva Legal em 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.

§ 3º - Para composição da área proposta de Reserva Legal a que se refere o caput,

poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas e ornamentais, compostos

por  espécies  exóticas  e  cultivadas  em  sistema  intercalar  ou  em  consórcio  com

espécies nativas da região em sistemas agroflorestais.

Art.  61 -  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. 62 - 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. 63 - 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
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privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR e de autorização prévia do

órgão estadual competente.

Art. 64 - A exploração de plantações florestais localizadas em APP e Reserva Legal

está condicionada à autorização do órgão ambiental competente.

Art.  65  -  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;

V - o aproveitamento de árvores mortas, decorrentes de processos naturais, para

utilização no próprio imóvel, não sendo permitida sua comercialização ou transporte;

VI - a abertura de picadas e a realização de podas que não acarretem a morte do

indivíduo;

VII - a instalação de obras públicas que não impliquem rendimento lenhoso;

VIII  -  a  coleta  de  produtos  florestais  não  madeireiros,  nos  termos  do  art.  66,

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  espécimes  com  porte  arbustivo  e  herbáceo,  predominantemente

invasoras,  em  área  antropizada,  com  limites  de  rendimento  de  material  lenhoso

definidos em regulamento.

Art. 66 - 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
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da espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós,

bulbos, bambus e raízes.

Art. 67 - 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 por órgão do Sisnama, fica condicionada à adoção de medidas

compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie.

Art. 68 - 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 aquela definida nos termos de 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. 69 - 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

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.
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Art.  70  -  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. 71 - 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.

Art. 72 - Será dado aproveitamento socioeconômico e ambiental a produto florestal

cortado, colhido ou extraído, e a seus resíduos.

§  1º  -  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.

§ 2º - O aproveitamento de produtos e subprodutos e de seus resíduos oriundos

das  atividades  a  que  se  refere  o  §  1º  será  fiscalizado  e  monitorado  pelo  órgão

ambiental competente.

Art. 73 - O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha,
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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.

§  4º  -  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 a que se refere o caput, além do previsto no § 4º.

Art. 74 - Produto ou subproduto da flora transformado em carvão vegetal terá, na

forma de regulamento, seu transporte monitorado.

§ 1º - O monitoramento a que se refere o caput poderá ser realizado por meio de

execução indireta,  em quaisquer  das modalidades previstas na legislação vigente,

adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas interessadas

ou a concessão.

§ 2º - Os dados fornecidos pelo monitoramento serão utilizados para a apuração de

infração administrativa.

§ 3º - Fica facultada ao órgão ambiental competente a adoção de regime especial

de monitoramento para empresa consumidora ou para seu fornecedor, observado o

regulamento.

Art.  75 - O empreendimento minerário que dependa de supressão de vegetação

nativa  fica  condicionado à adoção,  pelo empreendedor,  de  medida compensatória
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florestal  que  inclua  a  regularização  fundiária  e  a  implantação  de  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. 76 - A exploração de cobertura vegetal nativa está condicionada à posse do

documento ambiental autorizativo original ou equivalente, nos termos definidos em

regulamento.

Art.  77 -  A pessoa física ou jurídica prestadora de serviços em que se 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. 78 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, beneficie, utilize ou consuma

produtos e subprodutos florestais oriundos de florestas nativas fica obrigada a cumprir

a  reposição  de  estoque  de  madeira  de  florestas  nativas  em  compensação  pelo

consumo,  observadas  as  diretrizes  estabelecidas  em  políticas  públicas  estaduais

relacionadas 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;
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III - recolhimento à conta de arrecadação da reposição florestal, nos casos definidos

em regulamento.

§  2º  -  A formação de florestas  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 e os valores

da base de cálculo serão estabelecidos em regulamento.

§ 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. 79 - A Conta Recursos Especiais a Aplicar, criada pela Lei nº 14.309, de 2002,

passa a reger-se por esta lei, mantendo-se sua natureza jurídica e alterando-se sua

denominação para Conta de Arrecadação da Reposição Florestal.

§ 1º - Os recursos arrecadados na Conta de Arrecadação da Reposição Florestal 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
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produtivas do manejo florestal de uso múltiplo;

III  -  estruturação  de  cadeias  produtivas  de  base  extrativista,  agroflorestal  e

agroecológica 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. 80 - Os recursos provenientes da aplicação dos emolumentos e taxas previstos

nesta lei serão destinados às atividades do IEF, conforme regulamento.

Art. 81 - A reposição florestal será feita no território do Estado, preferencialmente

em município onde ocorreu a supressão vegetal.

Art.  82  -  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  -  Devem  constar  do  PSS  o  cronograma  de  plantio  e  de  manutenção  de

florestas próprias ou de terceiros, a área de plantio e a volumetria a ser realizada pelo

empreendimento, com vistas ao suprimento florestal.

§ 2º - 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 § 6º;

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.

§ 3º - O não cumprimento do cronograma de implantação de florestas aprovado no

PSS a que se refere o inciso I do § 2º implicará a redução da produção industrial

programada  para  o  período  de  corte  equivalente  à  quantidade  de  matéria-prima
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florestal que deixará de ser produzida, até a constatação do cumprimento das metas

acordadas, sem prejuízo das demais penalidades previstas.

§ 4º- O não cumprimento do cronograma de suprimento do PSS a que se refere o

inciso II  do § 2º 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.

§  5º  -  A redução  da  produção industrial  a  que se  referem os  §§  3º  e  4º  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.

§ 6º - 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 - de terceiros, com contratos de vinculação de fornecimento da matéria-prima

produzida;

V  -  de  terceiros,  para  consumo imediato  da  matéria-prima  produzida,  conforme

limites estabelecidos em regulamento;

VI  -  de  terceiros,  adquiridas  em  mercado  futuro  com  compromisso  formal  de

fornecimento da matéria-prima contratada, conforme regulamento;

VII - de vegetação nativa submetida a plano de manejo florestal sustentável.

§ 7º -  Poderão fazer parte do PSS as ações de reposição florestal referentes à

formação de florestas de produção.

§ 8º - 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 § 6º, em volume igual ou superior ao da vinculação

anterior, com a mesma previsão de colheita, conforme regulamento.

§  9º  -  A  pessoa  física  ou  jurídica  que  utilize  madeira  in  natura oriunda

exclusivamente de florestas plantadas próprias e que atenda às condições definidas
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no  caput pode  requerer  licenciamento  único  de  todas  as  suas  fontes  anuais  de

produção e colheita.

Art.  83  -  A pessoa física ou  jurídica a que se refere o art.  82  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).

§ 1º  -  O consumo anual  a que se refere o  caput corresponde ao somatório da

matéria-prima  florestal  oriunda  de  florestas  plantadas  ou  nativas,  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  do  art.  82,  respeitados  os

percentuais  de  consumo  estabelecidos  nos  incisos  I  e  II  do  caput  deste  artigo,

estabelecerão a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas

ou de plano de manejo florestal sustentável, a partir de 2018.

Art. 84 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 82 que consumir produto

ou subproduto da flora nativa acima dos limites estabelecidos nos incisos I a III do art.

83 estará sujeita às seguintes penalidades, entre outras cabíveis:

I  -  bloqueio  de  suas operações de oferta e aceite de matéria-prima oriunda de

formações vegetais nativas;

II - pagamento da reposição florestal também sobre o valor do excedente conforme

estipulado no regulamento desta lei.

Parágrafo  único  -  O  bloqueio  a  que  se  refere  o  inciso  I  se  dará  por  meio  de

regulamentação específica.

Art. 85 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 82, 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:
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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.  82  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. 86 - A pessoa física ou jurídica obrigada a apresentar o seu PSS deverá exibir,

no  final  do  exercício  anual,  a  Comprovação  Anual  de  Suprimento  -  CAS  -,

demonstrando a origem das fontes relacionadas no PSS, conforme regulamento.

§ 1º - Os produtos e subprodutos da flora, de origem nativa, oriundos de outros

estados da Federação e relacionados na CAS deverão estar acompanhados pelos

documentos de controle de origem, sob pena de aplicação das sanções previstas em

lei.

§ 2º - No caso de aquisição de matéria-prima para consumo imediato proveniente

de florestas de produção de terceiros devidamente licenciadas por órgão competente

do  Sisnama,  o  suprimento  será  declarado  na  CAS,  relacionando,  no  mínimo,  a

identificação  do  fornecedor  e  a  quantidade  adquirida,  conforme  dispuser  o

regulamento.

Art. 87 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima florestal poderá,

a  critério  do  órgão  competente,  optar  por  quitar  o  passivo  de  reposição  florestal

apurado,  referente  ao  período  anterior  ao  ano  de  2012,  mediante  doação  ao

patrimônio público de área dentro de Unidade de Conservação de Proteção Integral

estadual, de domínio público, baseada em avaliação oficial.

Parágrafo  único  -  Fica  vedado,  para  fins  de  quitação  de  débito  de  reposição

florestal, o crédito antecipado.
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Seção III

Do Controle dos Produtos e dos Subprodutos Florestais

Art. 88 - A autorização para exploração de cobertura vegetal nativa, emitida pelo

órgão  ambiental  competente,  complementará  o  documento  ambiental  destinado  à

comercialização e ao transporte dos produtos e subprodutos florestais.

Art.  89  -  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. 90 - Ficam isentos do registro de que trata o art. 89, 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

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.
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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. 89.

Art.  91  -  O Poder  Executivo  estabelecerá  normas  de controle  ambiental  para  a

comercialização e o transporte dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa

submetidos a processamento químico ou mecânico.

Art.  92 -  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. 93 - São proibidos o uso do fogo e a prática de qualquer ato ou a omissão que

possam ocasionar incêndio florestal.

§ 1º - Para efeito desta lei, considera-se incêndio florestal o fogo sem controle em

floresta e nas demais formas de vegetação.

§ 2º - Admite-se o uso do fogo:

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 e mediante prévia aprovação do

órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo conservacionista da

vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente

à ocorrência do fogo;

III  -  em atividades vinculadas a pesquisa científica devidamente aprovada pelos

órgãos ambientais competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida;

IV  -  em  práticas  de  prevenção  e  combate  aos  incêndios  florestais,  conforme

regulamento.
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§ 3º - Na situação prevista no inciso I do § 2º, o órgão ambiental competente exigirá

que  os  estudos  demandados  para  o  licenciamento  da  atividade  rural  contenham

planejamento específico sobre o emprego do fogo e 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.  94  -  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.  95 - 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;

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
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climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais.

Art.  96  -  A  prevenção  e  o  combate  aos  incêndios  florestais  serão  realizados

mediante ação permanente e integrada do poder público e da iniciativa privada, sob a

coordenação geral do órgão estadual ambiental competente.

Art. 97 - O proprietário ou 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 de regulamento.

Art. 98 - O Estado manterá canais de comunicação gratuitos a fim de que sejam

comunicadas as ocorrências de incêndios florestais.

Art. 99 - Serão segurados contra incêndio florestal os titulares de cargo ou função

pública que prestam serviços em atividade de combate a incêndio florestal.

Art. 100 - 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.  101  -  Os  serviços  prestados  no  combate  a  incêndios  florestais  são

considerados de relevante interesse público.

Art. 102 - 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.  103 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará normas de

apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais para a pessoa física ou

jurídica que:

I - preservar e conservar vegetação nativa;

II - implantar sistemas agroflorestais em áreas degradadas;

III - recuperar áreas degradadas com espécies nativas;

IV - sofrer limitações ou restrições no uso de recursos naturais de sua propriedade,

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;
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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. 104 - 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.

CAPÍTULO VII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art.  105  -  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



1294
____________________________________________________________________________

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;

V  -  a  competência  e  o  procedimento  para  elaboração  das  normas  técnicas

complementares.

Art.  106  -  As  ações  e  omissões  contrárias  às  disposições  desta  lei  sujeitam  o

infrator  às  seguintes  penalidades,  sem prejuízo,  no  que couber,  da  obrigação de

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;
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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.

§ 2º - 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

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
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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 - 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.

§ 10 - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 11 -  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.

§ 12 - Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência desta lei poderão

ser parcelados, corrigidos monetariamente, com vencimento antecipado das parcelas

vincendas em caso de inadimplência, nos termos de regulamento.

Art. 107 - Em caso de infração às normas desta lei e das Leis nºs 7.772, de 8 de

setembro de 1980, 13.199, de 29 de janeiro de 1999, 18.031, de 12 de janeiro de

2009,  e  14.181,  de  2002,  não  sendo  verificado  dano  ambiental,  será  cabível

notificação para regularização da situação, desde que o infrator seja:

I - entidade sem fins lucrativos;

II - microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - microempreendedor individual;

IV - agricultor familiar;
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V - proprietário ou possuidor de imóvel rural de até quatro módulos fiscais;

VI - praticante de pesca amadora; ou

VII - pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instrução.

Parágrafo único - O não atendimento à notificação sujeita o infrator a autuação, nos

termos de regulamento.

Art. 108 - Verificada a infração, os instrumentos utilizados pelo infrator e os produtos

da infração serão apreendidos pela autoridade competente e lavrados os respectivos

autos.

§ 1º - 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.

§ 2º - Somente poderá participar da hasta pública prevista no § 1º 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. 109 - As penalidades previstas no art. 106 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. 110 - 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  cabe,  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

penalidades cabíveis.
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§ 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  e  de  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.  111  -  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. 100, 50% (cinquenta

por  cento)  constituirão  receita  própria  do  IEF  e  50% (cinquenta  por  cento)  serão

aplicados no pagamento de serviços ambientais, conforme estabelecido no inciso VII

do art. 5º da Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, que dispõe sobre o Bolsa Verde.

Art. 112 - 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. 113 - 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. 114 - 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.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 115 - 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.  116 -  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. 117 - 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 da biodiversidade.

Art. 118 - O poder público promoverá o monitoramento dos ecossistemas terrestres

e aquáticos, implantando e mantendo a infraestrutura adequada, com vistas à sua
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proteção.

Art. 119 - 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. 120 - 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.  121 -  A pessoa física  ou  jurídica  que tenha apresentado o  Plano de Auto-

Suprimento -  PAS -,  em atendimento ao disposto na Lei  nº  14.309,  de 2002,  fica

obrigada  a  cumprir  os  compromissos  estabelecidos  nesse  plano  até  que  o  PAS

apresentado seja transformado em PSS, na forma de regulamento.

Art. 122 - A pedido do interessado, os termos de compromisso e de ajustamento de

conduta  firmados  com  base  na  Lei  nº  14.309,  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. 123 - O Copam regulamentará e promoverá a revisão da definição das áreas

prioritárias para a conservação da biodiversidade e para a criação de Unidades de

Conservação previstas  no documento “Biodiversidade em Minas Gerais:  Um Atlas
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para sua Conservação”, da Fundação Biodiversitas, de 2005, 2ª edição, nos termos

do art. 53 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 de 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. 124 - O inciso VII do art. 5º da Lei nº 17.727, de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

VII - de 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. 125 - O caput do inciso I e os incisos II e 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 33,34% (trinta e três vírgula trinta e quatro por cento) do total aos

municípios  cujos  sistemas  de  tratamento  ou  disposição  final  de  lixo  ou  de

esgotamento sanitário, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental

estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50%

(cinquenta por cento) da população urbana, observadas as seguintes diretrizes:

(...)

II - parcela de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do total com base
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no Índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta

lei, considerando-se as Unidades de Conservação estaduais, federais, municipais e

particulares  e  área  de  reserva  indígena,  com  cadastramento,  renovação  de

autorização e demais procedimentos a serem definidos em regulamento;

III - parcela de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três 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 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. 126 - Ficam revogadas a Lei nº 14.309, de 2002, observado o disposto no § 2º

do art. 75 desta lei, a Lei nº 9.375, de 12 de dezembro de 1986, a Lei nº 10.312, de

12 de novembro de 1990, a Lei  nº 17.353, de 17 de janeiro de 2008, e a Lei  nº

19.484, de 12 de janeiro de 2011.

Art. 127 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.826/2007

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.826/2007, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do governador do Estado de Minas

Gerais  referentes  ao  exercício  de  2006,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.826/2007

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° -  Ficam aprovadas as contas do governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2006.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.867/2008

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.867/2008, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do governador do Estado referentes

ao exercício de 2007, 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° 2.867/2008

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° -  Ficam aprovadas as contas do governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2007.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.996/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.996/2009, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do governador do Estado de Minas

Gerais  referentes  ao  exercício  de  2008,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma
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original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.996/2009

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2008.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° -  Ficam aprovadas as contas do governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2008.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Deiró Marra, relator - Rômulo Viegas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Às  9h41min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Carlos  Mosconi,

presidente  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente

declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

presidência informa que a reunião se destina a debater a Política Estadual de Saúde,

a partir  do monitoramento dos programas e ações do PPAG 2012-2015,  exercício

2013. Na oportunidade, comparecem os deputados Arlen Santiago e Duarte Bechir

(substituindo o deputado Doutor Wilson Batista, por indicação da liderança do BTR). A

presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.

Eustáquio da Abadia Amaral, superintendente de Planejamento e Finanças da SES;

Maurício  Rodrigues  Botelho,  subsecretário  de  Políticas  e  Ações  de  Saúde,

representando o secretário  adjunto da SES e gestor das ações Fortalecimento da

Rede Municipal de Saúde e Vigilância Alimentar e Nutricional; a Sra. Kelly Nogueira

Guerra,  representando a  presidente  da  Fundação Hemominas  e  gestora  da  ação

Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais; o Sr. Wagner Fulgêncio Elias, gestor

da ação Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Saúde;

as Sras. Daniela Souza Lima Campos, gerente do projeto Travessia Saúde; Marta de

Souza Lima, chefe de gabinete da SES, representando a gerente das ações Gestão

da Política  Hospitalar  -  Complexo de Saúde Mental,  Complexo de Reabilitação e

Cuidado  ao  Idoso,  Complexo  de  Urgência  e  Emergência,  Complexo  de

Especialidades,  Complexo  de  Hospitais  Gerais  e  Complexo  MG Transplantes,  da

Fhemig; Nara Lúcia Carvalho da Silva, gerente do Projeto TeleMinas Saúde; Tiago

Lucas  da  Cunha  Silva,  gestor  dos  projetos  Implantação  de  Hospitais  Regionais,

Manutenção de Hospitais  Regionais,  Fortalecimento  e  Melhoria da  Qualidade dos

Hospitais  do  Sistema  Único  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde;  Flávia  Ferreira

Persechini Valle, gerente do projeto Saúde na Copa, que são convidados a tomar
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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, dos convidados e do público, convoca os membros da comissão para

a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago - Pompílio Canavez

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/9/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os deputados Celinho do Sinttrocel e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado

Neilando Pimenta,  por  indicação da Liderança do BTR),  membros da supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,  deputada  Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

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 debater a unificação do processo de escolha dos membros

do  Conselho  Tutelar  no  Estado,  estabelecido  pela  Lei  Federal  nº.  12.696,  de

25/7/2012, bem como o Projeto de Lei nº 3.950/2013 e a apreciar a matéria constante

na pauta; e comunica o recebimento de ofício do Sr. Aureolano Miranda, vereador da

Câmara Municipal de Indaiabira, publicado no  Diário do Legislativo  em 5/9/2013. A

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs

2.511/2011, 3.774,  4.125, 4.359 e 4.363/2013 (deputado Bosco);  e 4.313, 4.348 e

4.385/2013 (deputado Celinho do Sinttrocel),  todos em turno único. 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, no 2º turno, o parecer pela aprovação na forma do vencido em
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1º turno do Projeto de Lei nº 3.704/2013 (relator: deputado Celinho do Sinttrocel, 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.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 5.458 e 5.459/2013. 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 da

deputada Rosângela Reis (2) em que solicita seja realizada audiência pública para

debater  a  situação  dos  empregados  da  empresa  Minas  Gerais  Administração  e

Serviços -  MGS;  e seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de

Saúde  para  debater  a  situação  dos  pequenos  hospitais  no  Estado;  do  deputado

Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência pública para debater a

questão da regulação fundiária no Estado; do deputado Bosco em que solicita seja

encaminhado ao governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Estado da  Fazenda e à

Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para que sejam revistos

os critérios de contingenciamento dos recursos destinados ao programa Travessia

Renda; e do deputado André Quintão em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a execução financeira do

Fundo de Erradicação da Miséria relativa ao exercício 2013. Ato contínuo, é recebido

pela  presidência,  para  ser  apreciado  em  reunião  posterior,  o  requerimento  do

deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater  as  condições  de  trabalho  dos  servidores  da  Prodemge.  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Eliane Quaresma

Caldeira  Araújo,  coordenadora  especial  de  Política  Pró-Criança  e  Adolescente,

representando o secretário de Estado de Desenvolvimento Social; Carmen Piedade

Rocha,  subsecretária  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social; Mayra de Queiroz Camilo, assessora do Departamento de

Assistência Social da AMM, representando o presidente dessa associação e prefeito

Municipal  de  Barbacena;  Paola  Domingues  Botelho  Reis  de  Nazareth,

subcoordenadora  do Centro  de Apoio  Operacional  das  Promotorias  de Justiça da

Infância e Juventude - CAO-IJ -, representando a coordenadora desse órgão; Adriana
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Coutinho Chagas Vieira, conselheira tutelar da regional Pampulha; e os Srs. Sérgio

Santos  Costa,  presidente  da  Associação  dos  Conselheiros  e  Ex-Conselheiros

Tutelares  de  Minas  Gerais;  Ananias  Neves  Ferreira,  vice-presidente  do  Conselho

Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente;  Jésus  dos  Santos  Moreira,

coordenador  da  regional  Sul  de  Minas  do  Fórum  Mineiro  de  Conselheiros  e  Ex-

Conselheiros Tutelares, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

concede a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  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, 17 de setembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/9/2013

Às  9h30min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Pirapora  os  Deputados

Vanderlei  Miranda  e  Tadeu  Martins  Leite  (substituindo  este  ao  Deputado  Paulo

Lamac,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Vanderlei

Miranda, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A

presidência informa que a reunião se destina a debater o enfrentamento ao crack e

outras drogas no Município de Pirapora e a deliberar sobre proposições da Comissão.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Djuliane  Dias  Vieira  Moreira,  Vereadora  de  Pirapora,  Carla  Valéria  Soares  Vita,

secretária municipal da Família e Políticas Sociais de Pirapora, Dalva Antônia Maria

de  Castro  Galdino,  presidente  do  Conselho  Municipal  Antidrogas  de  Pirapora,  e

Máxima Leite Lima, presidente do Lions Clube de Pirapora; e os Srs. Orlando Pereira
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de Lima,  vereador  e  presidente da Câmara Municipal  de  Pirapora,  Adilson Lopes

Cardoso,  vereador  e  presidente  da  Comissão de Políticas  Antidrogas  da Câmara

Municipal de Pirapora, Cloves Eduardo Benevides, subsecretário de Políticas sobre

Drogas da Secretaria de Estado de Esportes e Juventude, CT Antônio Rodrigues da

Silva  Neto,  ajudante  da  Capitania  Fluvial  do  São Francisco,  representando o  CC

Márcio Oliveira Mesquita, capitão dos Portos do São Francisco, Ten. Cel. PM Antônio

Librelon de Oliveira, comandante do 55º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais,

Jéferson Leal  da  Silva,  delegado de  Tóxicos  da  5ª  Delegacia  de  Polícia  Civil  de

Pirapora,  Wellington  Antônio  Vieira,  presidente  da  Federação  das  Comunidades

Terapêuticas Evangélicas do Brasil - Feteb -, e Luiz Carneiro de Abreu Júnior, prefeito

municipal de Buritizeiro, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

concede a palavra ao deputado Tadeu Martins Leite, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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, 18 de setembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Marques Abreu - Maria Tereza Lara.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/9/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Duarte Bechir,  membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a

reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
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discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. A

Proposta  de  Ação Legislativa  nº  1.671/2012 deixa  de  ser  apreciada em razão de

concessão de prazo regimental ao 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,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os  requerimentos  do  deputado André  Quintão  (4)  em que solicita  seja

realizada  audiência  pública  no  Distrito  de  Monsenhor  Horta,  em  Mariana,  com  o

objetivo de discutir a preservação das nascentes e o sistema de abastecimento de

água naquela localidade; seja encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Social

e Combate à Fome e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -

pedido  de  providências  para  a  ampliação  do  programa  CapacitaSuas  para  o

atendimento  de  14  municípios  sedes  de  comunidades  indígenas  no  Estado;  seja

encaminhado  à  Sedese  pedido  de  informações  sobre  o  plano  de  ação  para  a

realização da busca ativa de comunidades e povos tradicionais; seja encaminhado à

Sedese pedido de informações sobre o pagamento das parcelas do Piso Mineiro da

Assistência Social referentes ao ano de 2013; da deputada Maria Tereza Lara em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  a  presença  da  mulher  nos

espaços de poder político, bem como a campanha nacional pela filiação de mulheres,

da  Secretaria  da  Mulher,  da  Câmara  dos  Deputados.  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 setembro de 2013.

Maria Tereza Lara, presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/9/2013

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, João Vítor Xavier, Cabo Júlio e Durval Ângelo (substituindo, respectivamente,

os  deputados Adalclever  Lopes e Ulysses Gomes,  por  indicação da Liderança do

Bloco Minas sem Censura) e Sebastião Costa (substituindo o deputado Lafayette de
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Andrada, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros

da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Rogério Correia e

Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios do Sr. Ronaldo Antônio Pereira da Silva, presidente do Conselho

Estadual  de  Promoção da Igualdade Racial  (13/9/2013);  e do  Fundo Nacional  de

Desenvolvimento da Educação - FNDE - (84) (14/9/2013). A seguir, faz a leitura de

comunicação do deputado Ivair Nogueira de sua renúncia à vaga de suplente nesta

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,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  pela  ratificação,  por  meio  de  projetos  de  resolução  apresentados,  dos

regimes  especias  de  tributação  encaminhados  pelas  Mensagens  nºs  507/2013

(relator: deputado João Vítor Xavier), 509 e 511/2013 (relator: deputado Lafayette de

Andrada)  e 510/2013 (relator:  deputado Jayro Lessa).  Suspende-se a reunião.  Às

17h44min, são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, João Vítor Xavier, Cabo Júlio. O presidente prorroga esta reunião até às 20

horas. Às 20 horas, não havendo número regimental para a reabertura dos trabalhos

e vencido o prazo de duração da reunião, o presidente, deputado Zé Maia, comunica

que  deixam  de  ser  apreciados  os  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  23/2012  e

41/2013 e o Projeto de Lei nº 4.189/2013 e considera encerrados os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2013.

Ulysses Gomes, presidente - Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.117/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego Santo Antônio,

com sede no Município de Ubaporanga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.117/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Agricultores  Familiares  do  Córrego  Santo  Antônio,  com  sede  no

Município de Ubaporanga.

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.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  30  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 31 determina que,

na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere existente no Município de Ubaporanga ou na região.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.117/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - André Quintão - Duilio de

Castro.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.125/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, 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 Lassance.

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 4.125/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  do  Bairro  Bela  Vista,  com  sede  no  Município  de  Lassance,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como escopo  congregar

órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições de vida e o bem-estar no

bairro.

Na consecução de seu propósito, a instituição trabalha em prol do desenvolvimento

comunitário por meio da realização de obras e melhoramentos com recursos próprios,

de doações e parcerias; e coordena o trabalho comunitário,  de forma a promover

atividades econômicas, culturais, esportivas e de proteção ao meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido no município pela Associação

Comunitária do Bairro Bela Vista em prol da melhoria das condições de vida de seus

moradores, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.125/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.204/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Maria do Carmo, com sede no

Município de Ubá.

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 4.204/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Maria do Carmo, sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua na defesa das políticas

públicas de interesse comunitário, em prol da população de baixa renda de Ubá.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  sociais,

educacionais, culturais e desportivas em parceria com o poder público. Além disso,

atua na promoção e defesa de direitos dos moradores.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela associação com a população

de  baixa  renda  do  Município  de  Ubá,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.204/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.300/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio situada no Município

de Novo Cruzeiro.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.300/2013 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Eduardo Milton da Silva à escola estadual de ensino fundamental e médio situada na

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

Novo Cruzeiro.

A proposição em análise resulta de pedido formulado pelo colegiado dessa unidade

de ensino,  que homologou a indicação do nome de Eduardo Milton da Silva para

denominar a referida escola.

Com  relação  ao  mérito  da  matéria,  cabe  esclarecer  que  o  homenageado  foi

secretário da referida instituição de ensino, tendo prestado importantes serviços à

área  educacional  e,  em  decorrência  disso,  tornou-se  referência  expressiva  na

unidade de ensino.

Desse modo, como reconhecimento à sua dedicação e esforço, entendemos justa e

meritória a atribuição do nome Escola Estadual Eduardo Milton da Silva para designar

a unidade escolar objeto do projeto de lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.300/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.310/2013

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 Ciência e Cultura de Nova Lima, com sede

no Município de Nova Lima.

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.
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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 4.310/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Ciência e Cultura de Nova Lima, com sede no Município de Nova Lima, entidade sem

fins lucrativos, que tem como escopo atuar na promoção da cultura, do esporte e da

comunicação.

Na consecução de seu propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas para

artes cênicas,  artesanato,  danças folclóricas e músicas, em parceria com o poder

público. Além disso, atua na promoção e na defesa dos direitos da comunidade nova-

limense.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  associação  junto  à

população de baixa renda desse município, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Por fim, concordamos com a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que dá nova redação ao art. 1º do projeto de lei em análise, a fim de adequar

o nome da entidade ao que consta no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.310/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.313/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela tem por objetivo declarar de

utilidade pública a Associação Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor, com sede no

Município de Araxá.

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.
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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  4.313/2013 visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação

Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor, com sede no Município de Araxá, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  voltada  à  assistência  familiar  e  à

promoção humana.

Com esse propósito, a instituição tem como propósito oferecer amparo moral, social

e material aos sócios e assistidos e incentivar o trabalho comunitário, a leitura nas

diversas áreas do conhecimento humano e a união da família.

Cumpre observar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição

e  Justiça,  propõe  nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto  para  adequar  o  nome  da

instituição ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida entidade no

Município de Araxá, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.313/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.332/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Assistência Social Amor e Fé - Asafe -, com

sede no Município de Governador Valadares.

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 4.332/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Assistência  Social  Amor  e  Fé  -  Asafe  -,  com  sede  no  Município  de  Governador

Valadares, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

a promoção de ações nas áreas da assistência social e da cultura.

Na consecução de seu propósito, a instituição oferece atividades de qualificação

profissional  e  promove  a  formação  cultural  de  crianças,  adolescentes  e  jovens,

prestando serviços de reconhecido interesse público.

Além disso, realiza estudos, desenvolve tecnologias alternativas, produz e divulga

conhecimentos técnicos e científicos relacionados às suas áreas de atuação.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Asafe  no  Município  de

Governador Valadares, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.332/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.337/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural Toc na Lata do Ginásio,

com sede no Município de Tocantins.

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 4.337/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural Toc na Lata do Ginásio, com sede no Município de Tocantins, pessoa jurídica
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de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo desenvolver,  entre a

juventude e seus familiares, a formação educacional, a conscientização de valores

éticos e morais e o incremento de ações de assistência social.

Com esse propósito, a instituição promove atividades culturais, sociais e esportivas,

incentivando o intercâmbio com todas as regiões do Estado.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido no Município de Tocantins pela

Associação em favor do processo de formação integral do ser humano, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  n°

4.337/2013, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Luzia Ferreira, relatora .

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.348/2013

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  Artística e Assistencial  Glenda

Linhares - AGL -, 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 4.348/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Artística e Assistencial  Glenda Linhares -  AGL -,  com sede no Município de Belo

Horizonte. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo a promoção da defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos,

relativos ao meio ambiente e ao patrimônio artístico e cultura dos povos.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  realiza  ações  que  visem  à

preservação e  à  recuperação de áreas  degradadas  no meio  ambiente  rural,  bem
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como à proteção da identidade física, social e cultural dos agrupamentos urbanos.

Além disso, estimula a parceria e o diálogo entre os diferentes segmentos sociais,

participando ao lado de outras entidades em prol dos interesses comuns.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela AGL no Município de Belo

Horizonte,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.348/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.359/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Residencial Visão,

com sede no Município de Lagoa Santa.

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  4.359/2013 visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação

Comunitária do Bairro Residencial Visão, com sede no Município de Lagoa Santa,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade lutar

pelo desenvolvimento e pelo bem-estar social da comunidade em que se insere.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  a  união  com  outras  entidades

congêneres; estuda as condições do bairro, acolhendo sugestões que levem ao bem-

estar dos moradores; motiva a comunidade a participar no trabalho da associação; e

estimula o senso cívico, moral e comunitário dos moradores.

Considerando o trabalho social desenvolvido pela Associação Comunitária do Bairro
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Residencial  Visão pela melhoria das condições de vida dos  moradores  de Lagoa

Santa, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.359/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.395/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública  a Corporação Musical Lira Nossa Senhora do Amparo,

com sede no Município de Amparo da Serra.

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  em análise pretende declarar de utilidade pública  a Corporação

Musical Lira Nossa Senhora do Amparo, com sede no Município de Amparo da Serra,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo

desenvolver ações nas áreas de cultura e assistência social.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  difunde  a  arte  musical  mediante

apresentações musicais e oferta de aulas de música. Desse modo, tendo em vista o

papel desempenhado pela instituição na promoção e fomento à cultura no município,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.395/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Elismar Prado, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.409/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela tem por escopo

declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  Beneficente  Casa  da  União  -  Núcleo

Divinópolis, com sede no Município de Divinópolis.

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  4.409/2013  visa  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto

Beneficente  Casa  da  União  -  Núcleo  Divinópolis,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

assistencial, cultural e educacional.

O instituto tem por principais objetivos prestar assistência social; atuar na promoção

da pessoa humana, na defesa da vida, na proteção da família, da maternidade e de

grupos sociais vulneráveis; promover a qualificação profissional; propiciar condições

para a realização de eventos culturais, artísticos e de lazer; e atuar na defesa e na

preservação do meio ambiente.

Considerando o relevante trabalho social  desenvolvido pelo Instituto Beneficente

Casa  da  União  -  Núcleo  Divinópolis  nesse  município,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.409/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.422/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural, Ambiental e Desportiva Pinheirense - Ascad -,

com sede no Município de João Pinheiro.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/8/2013  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 4.422/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural,  Ambiental  e Desportiva  Pinheirense -  Ascad -,  com sede no

Município de João Pinheiro.

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.

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  21  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 53 determina que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa

jurídica  qualificada  como  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -

Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha, preferencialmente, o

mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.422/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.424/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a ONG - Organização Não Governamental - Lar Feliz, com sede no

Município de Ibirité.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/8/2013  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 4.424/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

ONG - Organização Não Governamental - Lar Feliz, 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. 16, parágrafo

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

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios;

e, no art. 31, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

reverterá em benefício de entidade congênere registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.424/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.
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Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.425/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Ipatinga Futebol Clube, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/8/2013  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 4.425/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Ipatinga Futebol Clube, 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.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

59 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  portadora  de  título  de

utilidade  pública  estadual;  e  o  art.  68  veda  a  remuneração  de  seus  dirigentes,

conselheiros, associados e instituidores.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.425/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.
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Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.432/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar 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 matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.432/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amigos e Pais de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais de

Betim - Aapponeb -, com sede no Município de Betim.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 13, que seus

diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não

serão remunerados; e, no art. 41, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, da Criança e do Adolescente ou outro conselho municipal de

assistência social.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.432/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.445/2013

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 dos Moradores e Agricultores do Serrote, com sede no

Município de Lambari.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  31/8/2013  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 4.445/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  e  Agricultores  do  Serrote,  com sede no Município  de

Lambari.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação,
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participação  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 4.445/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.446/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Marques Abreu, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Valorização  e  Apoio  aos  Menores  de  Piumhi  -

Avamep -, com sede no Município de Piumhi.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  31/8/2013  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 4.446/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Valorização e Apoio aos Menores de Piumhi - Avamep -, com sede no

Município de Piumhi.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 19 e o art.

33 vedam a remuneração de seus dirigentes; e o art. 31 determina que, na hipótese

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

em funcionamento no Município de Piumhi.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.446/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.450/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro das Indústrias -

ACMBI -, com sede no Município de Bom Sucesso.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  5/9/2013  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 4.450/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro das Indústrias - ACMBI -, com sede

no Município de Bom Sucesso.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

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

as  atividades  de  seus  dirigentes  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  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência

Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.450/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.452/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural de Educação Social e Artística, com sede no

Município de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/9/2013  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 4.452/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Cultural  de  Educação  Social  e  Artística,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis.

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.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,

na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  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 4.452/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - André Quintão - Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.453/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Abrigo Casa da Restauração, com sede no Município de

Santo Antônio do Monte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/9/2013  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 4.453/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Abrigo Casa da Restauração, com sede no Município de Santo Antônio do

Monte.

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. 14, § 1º, que

seus diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou equivalentes

não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  vantagens  ou

benefícios, por qualquer forma ou título; e, no art. 38, § 2º, que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.453/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.464/2013

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 Batista de Amparo Social e Cultural - Abasc -, com

sede no Município de Belo Oriente.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/9/2013  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 4.464/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Batista de Amparo Social e Cultural - Abasc -, com sede no Município de

Belo Oriente.

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 parágrafo único do

art. 5º e no inciso II do art. 29, a não remuneração de seus diretores, conselheiros,

associados, instituidores, benfeitores, doadores ou equivalentes; e, no art. 40, que, na

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

congênere de fins não econômicos, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.464/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.674/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei  nº 3.674/2012 torna

obrigatória a utilização de catéteres venosos periféricos com encaixes de formatos

diferenciados e cores distintas que não permitam o encaixe com outros dispositivos

ou sondas.

Publicado  no Diário  do  Legislativo  de  21/12/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta comissão o exame dos aspectos de juridicidade,
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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  obriga  as  unidades  públicas  e  privadas  de  saúde  a  utilizarem

catéteres  venosos  periféricos  com  encaixes  de  formatos  diferenciados  e  cores

distintas.  A  medida  tem  por  objetivo  impossibilitar  o  seu  encaixe  com  outros

dispositivos ou sondas, de forma a impedir erros de enfermagem como o de injetar

alimentos na veia dos pacientes.

Em que pese a nobre intenção do autor do projeto, determinar quais insumos e

equipamentos devem compor obrigatoriamente as unidades hospitalares do Estado

constitui matéria de natureza técnica, sujeita às modificações impostas pelo avanço

tecnológico, que ocorre cada vez com mais rapidez e de maneira mais especializada.

Dessa  forma,  matérias  como a  do  projeto  em  análise  não  se  coadunam  com  a

natureza genérica e perene que caracteriza a lei no seu sentido estrito.  É nessas

situações que os atos administrativos regulamentadores encontram a sua verdadeira

e única aplicação. Decretos e portarias, nesse caso, são os instrumentos próprios

para disciplinar tais questões.

A medida proposta, portanto, exige normatização técnica de competência do Poder

Executivo. Na forma apresentada, o projeto fere o princípio da separação de Poderes

e  a  autonomia  do  Executivo  no  tocante  à  regulamentação  da  composição  e  da

estrutura das unidades hospitalares. É ao Poder Executivo que cabe determinar quais

insumos e equipamentos devem compor obrigatoriamente as unidades de saúde do

Estado.

É importante destacar, ainda, que a obrigatoriedade do uso de catéteres venosos

periféricos com encaixes de formatos diferenciados e cores distintas nas unidades

públicas hospitalares implicará investimentos ou despesas para o Estado que podem

estar  previamente inseridos no respectivo  orçamento.  Nos termos da Constituição

Federal, a assistência à saúde será garantida por meio do Sistema Único de Saúde,

que é financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios. A iniciativa privada poderá atuar de

forma complementar, segundo as diretrizes por ele estabelecidas, mediante contrato
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de direito público ou convênio.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000), 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.

Assim,  entendemos que o  projeto  em análise invade seara reservada ao Poder

Executivo e não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.674/2012.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - André Quintão - Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.675/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n° 3.675/2012 dispõe

sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes com informações sobre a síndrome

alcoólica fetal - SAF - na rede pública de saúde do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  21/12/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

Fundamentação

A proposição visa obrigar hospitais, postos de saúde, clínicas, farmácias populares
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e outras unidades da rede pública de atendimento à saúde da população a afixar

cartazes com informações sobre a síndrome alcoólica fetal - SAF.

A divulgação de informações sobre tal síndrome insere-se no domínio do direito à

informação em saúde e, por consequência, no âmbito da proteção e defesa da saúde.

Um dos males causados pelo alcoolismo durante a gravidez, a SAF caracteriza-se

por  alterações físicas,  cognitivas  e  comportamentais,  permanentes e  irreversíveis,

que podem ser observadas durante todas as fases do desenvolvimento da criança.

Dados mostram que a ocorrência dessa síndrome no Brasil é de 1 para cada 1.000

nascidos vivos, sendo três vezes mais frequente que a síndrome de Down. Verifica-

se, contudo, que a SAF ainda é subestimada, uma vez que se trata de uma afecção

de difícil diagnóstico e sem notificação compulsória.

A matéria está no âmbito da competência legislativa estadual, conforme o disposto

no  art.  24,  XII,  da  Constituição  Federal,  segundo  o  qual  compete  à  União,  aos

estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  previdência  social,

proteção  e  defesa  da  saúde.  Dessa  forma,  as  três  esferas  de  governo  detêm

competência material para legislar sobre assuntos de saúde.

Além de a matéria estar inserida no rol de competências legiferantes do Estado, o

projeto não afronta norma alguma relativa à iniciativa do processo legislativo.  Por

isso,  quanto  ao  juízo  de  admissibilidade  de  competência  desta  Comissão,  numa

análise apenas formal, não há óbice à tramitação do projeto.

Não obstante,  com o intuito  de aperfeiçoá-lo,  adequando-o à técnica  legislativa,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1. Nesse novo texto, o termo

“rede pública de saúde”, presente no art. 1º do projeto, dá lugar a “unidades públicas

de saúde”,  termo mais abrangente que inclui  hospitais,  postos de saúde,  clínicas,

farmácias populares e outras unidades de saúde de atendimento à população.

Além  disso,  retira-se  do  projeto  o  art.  3º,  que  exige  uma  regulamentação  de

competência do Poder Executivo. Esse dispositivo fere o princípio da separação de

Poderes e a autonomia do Executivo no tocante à organização de suas estruturas.

Entendemos  ainda  que  o  conteúdo  da  mensagem  a  ser  veiculada  nos  cartazes,

naturalmente  de  teor  contrário  ao  uso  de  álcool  durante  a  gravidez,  deve  ser

determinado pelo órgão competente do Poder Executivo, de modo que a escolha de
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tais dizeres seja efetuada por especialistas capazes de avaliar  de modo correto e

ponderado uma mensagem com o devido  apelo  emocional  e  eficácia  prática,  até

mesmo para que remanesça para o Poder Executivo a margem de discricionariedade

necessária para a boa execução das leis.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.675/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes sobre a síndrome alcoólica

fetal - SAF - nas unidades públicas de saúde do Estado .

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a afixação de cartazes, em local visível ao público, com os

seguintes dizeres: O consumo de álcool durante a gravidez pode causar a síndrome

alcoólica fetal - SAF.

Parágrafo único - Os cartazes de que trata o caput deste artigo serão afixados no

espaço interno e externo das unidades públicas de saúde do Estado.

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

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.789

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.790

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.791

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
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Sorriso Solidário, com sede no Município de Uberlândia.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.792

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.793

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.794

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Mães,  com  sede  no  Município  de

Alvinópolis.
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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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.795

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.796

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.797

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.798

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.799

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente



1343
____________________________________________________________________________

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.800

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.801

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.802

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.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.803

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de de agosto 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.804

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.805

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital Carlos Chagas,

com sede no Município de Candeias.
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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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.806

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.807

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.808

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.809

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 nº 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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.810

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.811

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.812

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.813

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.814

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de agosto de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.825

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades

Especiais - AAPNE -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio aos Portadores

de Necessidades Especiais - AAPNE -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de setembro de 2013.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.826

Dá denominação a imóvel destinado ao Ministério Público do Estado localizado no

Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Edifício Promotor de Justiça Benedito Pinto de Freitas o

imóvel destinado ao Ministério Público do Estado localizado no Município de Pouso

Alegre.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.827

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Assistencial  Comunidade  Vida  Nova

Cantinho do Céu, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial Comunidade

Vida Nova Cantinho do Céu, com sede no Município de Uberlândia.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.828

Declara de utilidade pública o Lar do Idoso Maria Augusta Teixeira, com sede no

Município de Caetanópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar do Idoso Maria Augusta Teixeira,
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com sede no Município de Caetanópolis.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.829

Declara de utilidade pública a Associação Projeto União do Morro, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto União do Morro,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.830

Declara de utilidade pública a entidade Clube das Mães de Aricanduva - CMA -,

com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Clube  das  Mães  de

Aricanduva - CMA -, com sede no Município de Aricanduva.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.831

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer

- Abraco -, com sede no Município de Pará de Minas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação Brasileira  de Apoio e

Combate ao Câncer - Abraco -, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.832

Declara de utilidade pública a Associação Humberto Júnior Apoio ao Paciente com

Câncer de Patrocínio-MG - HJ-Viver -, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Humberto Júnior Apoio ao

Paciente  com  Câncer  de  Patrocínio-MG -  HJ-Viver  -,  com  sede  no  Município  de

Patrocínio.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.833

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  da  Santa  Casa  de  Bom

Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Santa Casa de

Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.834

Dá denominação à Rodovia LMG-738, situada no Município de Coromandel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Mário José Alves a Rodovia LMG-738, que liga a MG-188

ao Distrito de Santa Rosa dos Dourados, no Município de Coromandel.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.835

Dá denominação ao trecho da Rodovia MGC-479 que liga o Município de Chapada

Gaúcha ao Município de Arinos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Guimarães Rosa o trecho da Rodovia MGC-479 que liga

o Município de Chapada Gaúcha ao Município de Arinos.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.836

Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Coração - Amicor -, com sede

no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos do Coração -

Amicor -, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário



1353
____________________________________________________________________________

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.837

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro

Morada da Serra - Ascombamos -, com sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Bairro Morada da Serra - Ascombamos -, com sede no Município de

Ibirité.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.838

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Mauro  Faccio  Gonçalves  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Rua Delsi Barbosa, n° 566,

Bairro Jardim Primavera II, no Município de Sete Lagoas.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.839

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental situada no Município de

Tarumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Waldemiro Francisco da Silva a escola

estadual  de  ensino  fundamental  situada  na  Rua  Jovelina  Maria  de  Jesus,  s/n°,
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Povoado de Dom Carloto, Distrito de Taruaçu de Minas, no Município de Tarumirim.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.840

Declara de utilidade pública a Associação do Amor, com sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Amor, com sede no

Município de Iapu.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.841

Declara de utilidade pública a Associação Cultural,  Artística e Esportiva Projetar,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Artística  e

Esportiva Projetar, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.842

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Eduarda Pereira de Oliveira,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social Eduarda Pereira

de Oliveira, com sede no Município de Contagem.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.843

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Nossa Senhora Aparecida da

Comunidade Jacobina II, com sede no Município de Palmópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário Nossa Senhora

Aparecida da Comunidade Jacobina II, com sede no Município de Palmópolis.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.844

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Ação  Social  do  Canaã,  com  sede  no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social do Canaã, com

sede no Município de Ipatinga.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ATA

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/9/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Ofício  nº  1/2013  (solicitando  a  retificação  do  Requerimento  nº

5.446/2013), do presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa - Ofícios -

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

4.529 a 4.535/2013 - Projetos de Resolução nºs 4.536 a 4.539/2013 - Requerimentos

nºs 5.603 a  5.685/2013 -  Requerimentos da  Comissão de Direitos  Humanos,  dos

deputados Fabiano Tolentino, Luiz Humberto Carneiro e outros (2), Paulo Guedes e

outros,  André  Quintão  e  Dinis  Pinheiro  e  outros,  Juninho  Araújo  e  outros,  Ivair

Nogueira  e outros,  Vanderlei  Miranda e outros,  Fred  Costa e Duarte  Bechir  e  do

deputado eleito  Getúlio  Neiva -  Comunicações:  Comunicações das Comissões  de

Administração Pública, de Transporte (2), do Trabalho (2), de Política Agropecuária,

da Pessoa com Deficiência (2), de Esporte, de Segurança Pública (3), de Turismo, de

Assuntos  Municipais,  de  Cultura,  de  Saúde  e  de  Educação  -  Oradores  Inscritos:

Discursos dos deputados João Leite,  André Quintão, Pompílio Canavez e Rogério

Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da

Presidência (6) - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho

de Requerimentos: Requerimento contido na Mensagem nº 533/2013; deferimento -

Requerimentos  dos deputados Fabiano Tolentino, Duarte Bechir, Fred Costa, Paulo

Guedes e outros, Luiz Humberto Carneiro e outros (2), André Quintão e Dinis Pinheiro

e  outros,  Ivair  Nogueira  e  outros,  Juninho Araújo  e outros  e  Vanderlei  Miranda e

outros; deferimento - Requerimento  do deputado eleito Getúlio Neiva; deferimento -

Inexistência de quórum para votação - Discussão e Votação de Indicações: Indicação

nº  77/2013;  requerimento  do  deputado  Adalclever  Lopes;  existência  de  número

regimental  para  votação;  votação  do  requerimento;  aprovação  -  Inexistência  de

quórum para votação - Indicação nº 80/2013; requerimento do deputado Adalclever

Lopes;  existência  de  número  regimental  para  votação;  votação  do  requerimento;

aprovação  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do
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deputado  Adalclever  Lopes;  aprovação  -  Inexistência  de  quórum  para  votação  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.342/2012; discursos dos deputados

Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia;  apresentação  das  Emendas  nºs  3  e  4;

encerramento da discussão - Inexistência de número regimental para a continuação

dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair  Nogueira  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo Carneiro  Leão -  Dilzon  Melo  -  Neider

Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - 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 - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo

- Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - 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.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência

- O deputado Bosco, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 1/2013

Do  deputado  Durval  Ângelo,  presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,

solicitando a retificação do Requerimento nº 5.446/2013, de modo a substituir-se a

expressão  “pedido  de  informações”  por  “pedido  de  providências”.  (-  Anexe-se  ao

referido requerimento.)

OFÍCIOS

Dos  Srs.  Adriano Lange Dias,  João Mauro  de  Assis,  José Marcelo  de  Andrade

Botelho  e  Sérgio  Ribeiro  de  Oliveira,  presidentes,  respectivamente,  das  Câmaras

Municipais de Cabo Verde, Bom Jesus do Galho, Ijaci  e Florestal, solicitando seja

votado o Projeto de Lei nº 1.565/2011. (- Anexem-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Carlaile Jesus Pedrosa, prefeito municipal de Betim, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.258/2013,  em atenção  a  pedido  de diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Cel.  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  corregedor  da  PMMG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  5.259/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Eduardo  Antônio  Codo  Santos,  subsecretário  do  Tesouro  Estadual,

informando o valor da receita corrente líquida referente ao período de setembro de

2012 a agosto de 2013. (- 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. Eduardo César Moreira, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba,

encaminhando moção de repúdio dessa casa ao governo federal e aos Ministérios da

Educação e da Cultura pela iniciativa que poria em risco o trabalho prestado pelas

Apaes. (- Às Comissões da Pessoa com Deficiência e de Educação.)

Do  Sr.  Guido  Marcelo  Mayol,  superintendente  regional  de  Polícia  Rodoviária

Federal (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.398/2013,

da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Gustavo Tadeu Campos e demais vereadores da Câmara Municipal de Arcos

encaminhando moção de repúdio à proposta que acarretaria o fim das Apaes. (- Às



1359
____________________________________________________________________________

Comissões da Pessoa com Deficiência e de Educação.)

Do Sr. Hermano Lemos de Avellar Machado, superintendente da Receita Federal,

informando que esse órgão se fará representar pelo Sr. Gilmar da Silva Medeiros, da

Delegacia  Regional  em  Montes  Claros,  em  reunião  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Da Sra. Joana D'arc Couto Soares, superintendente da Secretaria do Patrimônio da

União (substituta), prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.388/2013,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  João  Magalhães,  presidente  da  Comissão  de  Finanças  e  Tributação  da

Câmara dos Deputados, encaminhando cópia do acórdão do Tribunal de Contas da

União relativo à análise do relatório referente a levantamento, realizado na Secretaria

do Tesouro Nacional, acerca da solvabilidade das dívidas de estados e municípios

com a União. (- 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.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (5),

prestando informações relativas aos Requerimentos nos 4.526 e 4.639 a 4.641/2013,

do deputado Anselmo José Domingos, e 4.835/2013, do deputado Carlos Henrique.

Do  Sr.  Júlio  César  dos  Santos  Esteves,  secretário  adjunto  de  Casa  Civil,

encaminhando informações relativas aos Projetos de Lei nos 707/2011 e 4.014/2013,

em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e

as informações aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Manoel Luiz Ferreira de Andrade, promotor de justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento no 5.178/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra.  Manuella  Machado,  superintendente  de  Interiorização  da  Secretaria  de

Cultura,  encaminhando  material  de  divulgação  do  programa  Minas  Território  da

Cultura. (- À Comissão de Cultura.)

Do Sr. Marcos da Luz Evangelista Lima Martins, presidente da Câmara Municipal de

Coronel  Fabriciano,  encaminhando  cópia  de  requerimento  da  vereadora  Andréia

Martins  de  Souza  Botelho,  aprovado  por  essa  câmara,  em  que  se  solicita  seja

formulada  moção  de  aplausos  ao  deputado  Dinis  Pinheiro  por  sua  luta  contra  o

fechamento das Apaes. (- Às Comissões da Pessoa com Deficiência e de Educação.)
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Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  nos  5.156,  da  Comissão  de  Saúde;

5.172/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  5.032/2013,  da  deputada  Liza

Prado.

Do Sr.  Ramon Campos Cardoso,  prefeito  municipal  de Itacarambi,  solicitando o

apoio desta Casa na solução de problema relacionado com a invasão de fazenda

nesse município por índios da tribo Xacriabá. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Rodrigo Xavier da Silva, ouvidor de Polícia, prestando informações relativas

ao Requerimento nº 5.065/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Tadeu  José  de  Mendonça,  ex-prefeito  municipal  de  Três  Pontas,

encaminhando cópias de acórdãos do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da

União em que é inocentado do crime de improbidade administrativa. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Do Sr. Waldir Cardoso Teixeira, vice-prefeito municipal de Betim, manifestando seu

apoio à manutenção do funcionamento das Apaes. (- Às Comissões da Pessoa com

Deficiência e de Educação.)

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 4.529/2013

Declara de utilidade pública o Grupo de Resgate Voluntário de Emergência - GRVE

-, com sede no Município de Barão de Cocais

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Grupo  de  Resgate  Voluntário  de

Emergência - GRVE -, com sede no Município de Barão de Cocais.

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

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação: O Grupo de Resgate Voluntário de Emergência - GRVE -, com sede no
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Município de Barão de Cocais, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins

econômicos, com duração por tempo indeterminado, constituída em 18 de maio de

2011. Tem como finalidades precípuas realizar, de forma gratuita, serviços de apoio

aos órgãos estaduais nos atendimentos primários a vítimas de acidentes de trânsito

em rodovias e municípios; planejar, instalar, executar e coordenar projetos de apoio a

iniciativas  de  prevenção  ao  resgate  rodoviário;  elaborar  e  executar  projetos  de

prevenção de acidentes em geral, promovendo eventos, pesquisas, estudos, cursos e

palestras  isoladamente  ou  em  parcerias  com  instituições  públicas  e  privadas;  e

propiciar  meios  para  o  planejamento  e  a  execução  de  seus  projetos  angariando

fundos para financiá-los.

Desde  sua  fundação,  O  GRVE  vem  cumprindo  fielmente  suas  finalidades

estatutárias,  prestando  relevantes  serviços  à  comunidade.  Os  membros  de  sua

diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de

suas funções.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.530/2013

Institui o cartão Metropolitano Master para o transporte público gratuito de idosos na

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído  o  cartão  Metropolitano Master  para o  transporte  público

gratuito de idosos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se por idoso a pessoa com idade igual ou

superior a sessenta anos.

§ 2º - O cartão Metropolitano Master é gratuito, intransferível e de uso pessoal do

beneficiário.

Art. 2º - O beneficiário desta lei utilizará o transporte público na região metropolitana

de forma gratuita, bastando para tanto apresentar o Cartão Metropolitano Master, no
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ato da aquisição do bilhete de viagem.

Art.  3º -  Para a aquisição do Cartão Metropolitano Master o interessado deverá

providenciar seu cadastramento nos termos do regulamento desta lei.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias.

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

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2013.

Fred Costa - Dinis Pinheiro.

Justificação: A Lei Federal nº 10.741, de 1º/10/2003, instituiu o Estatuto do Idoso,

destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a

60 anos.

Em Minas Gerais, a Lei nº 9.760, de 20/4/1989, concede passe livre aos deficientes

físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado; e por força da Lei nº

10.419, de 16/1/1991, o Estado concede passe livre aos deficientes físicos, mentais e

visuais  e  às  pessoas  com  idade  superior  a  65  anos  no  transporte  coletivo

intermunicipal.

Visando  aprimorar  a  atenção  dispensada  aos  idosos  em  Minas  Gerais,

especialmente na região metropolitana da capital mineira, apresentamos este projeto

de lei, que institui o cartão Metropolitano Master para o transporte público gratuito de

idosos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Consideramos esta iniciativa extremamente importante para melhorar a qualidade

de vida dos idosos, na medida em que lhes garantimos o acesso gratuito também

para o transporte metropolitano.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste

nosso projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 379/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.531/2013

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Cáritas, com sede no Município de

Cambuquira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Grupo Espírita Cáritas, com sede no

Município de Cambuquira.

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

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar como utilidade pública o Grupo

Espírita Cáritas, com sede no Município de Cambuquira.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, o grupo é uma sociedade civil sem

fins lucrativos, com duração indeterminada.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  uma  vez  que  ela  atende  os  requisitos

constantes na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.532/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Planura -

Amaplan -, com sede no Município de Planura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

de Planura - Amaplan -, com sede no Município de Planura.

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

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2013.

Leonídio Bouças

Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos de Planura - Amaplan -, é uma

sociedade  civil,  de  caráter  filantrópico,  comprometida  com  a  integração  dos

moradores do Município de Planura.

Conforme  seus  estatutos,  a  entidade  é  composta  de  número  ilimitado  de

associados,  e  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  são

inteiramente  gratuitas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,
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gratificação, bonificação ou vantagem.

A entidade está em funcionamento desde seu registro no Cartório de Registro de

Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Frutal,

cumprindo suas finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento  da  entidade  como  utilidade  pública,  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 4.533/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bela Vista de Radiodifusão,

com sede no Município de Carvalhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Bela Vista de

Radiodifusão, com sede no Município de Carvalhos.

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

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2013.

Duarte Bechir

Justificação:  A  proposição  em  tela  visa  a  declarar  como  utilidade  pública  a

Associação  Comunitária  Bela  Vista  de  Radiodifusão,  com  sede  no  Município  de

Carvalhos.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como uma de suas finalidades

oferecer mecanismos à formação e à integração da comunidade, estimulando o lazer,

a cultura e o convívio social.

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 nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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



1365
____________________________________________________________________________

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.534/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de detectores de metais nos terminais

rodoviários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  -  É obrigatória a instalação de detectores de metais nos pontos de acesso

aos terminais rodoviários de linhas intermunicipais ou interestaduais.

Parágrafo único - Nos locais onde os terminais rodoviários não tiverem isolamento

completo, a área de embarque deverá ser isolada, devendo ser feita uma inspeção

por meio de um detector de metais no ponto de acesso a ela.

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

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  ingresso  de  indivíduos  armados  em  transportes  coletivos

intermunicipais ou interestaduais para promover assaltos durante as viagens tem sido

uma constante nos últimos anos.

Além de não serem poucas, as ocorrências desse tipo de evento sempre deixam

marcas indeléveis  nas pessoas. Quando essa modalidade de ação criminosa não

resulta em ferimento ou morte, estupros ou atentados violentos ao pudor, a perda

material se faz acompanhar, no mínimo, de forte trauma para todos os passageiros,

vítimas do assalto.

Se não é possível impedir os assaltos que ocorrem ao longo do trajeto, feitos com a

detenção do coletivo por meio de bloqueios na estrada ou pela abordagem de outros

veículos, pelo menos, ao se instalar o detector de metal nos terminais rodoviários, se

estará evitando que o assaltante já embarque no coletivo e impedindo que ele, de

dentro do veículo, desvie sua rota, obrigando o motorista a retirá-lo da estrada para

facilitar a ação criminosa da quadrilha. Ciente de que, em algumas cidades pequenas,

o terminal rodoviário não está instalado em um prédio cercado, sendo, às vezes, um

simples estacionamento em uma via pública, se está prevendo que, nesse caso, a

área de acesso ao ônibus seja isolada e o passageiro, antes de embarcar, seja objeto
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de revista eletrônica de metais, seja por meio de um equipamento fixo, seja por meio

de um equipamento portátil de detecção de metais. Esse tipo de procedimento já é

utilizado em aeroportos quando o detector de metal fixo acusa a presença de metal e

não se  consegue eliminar  de  imediato  a causa (como,  por  exemplo,  roupas  com

enfeites metálicos aplicados no tecido).

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos

nobres pares para a sua célere tramitação e aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 194/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.535/2013

Institui o Dia Estadual do Atleta Paralímpico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Atleta Paralímpico, a ser comemorado,

anualmente, no dia 22 de setembro.

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

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2013.

Célio Moreira

Justificação:  O  paradesporto,  modalidade  esportiva  com  regras  adaptadas  às

pessoas com deficiência, surgiu após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, só se

teve conhecimento do paradesporto em 1958. Desde então os atletas vêm lutando

para conseguir conquistar seu espaço, mas a falta de recursos e principalmente a

pouca divulgação que a mídia faz do esporte adaptado nos faz crer que ele ainda é

desvalorizado e pouco reconhecido diante dos demais esportes.

A data proposta como dia estadual do atleta paralímpico coincide com à data de

criação do Comité Paralímpico Internacional -CPI -, que foi no dia 22 de setembro de

1989,  bem  como  com  a  data  em  que  se  comemora  o  dia  nacional  do  atleta

paralímpico.

Esta  proposição  tem  por  objetivo  contribuir  para  a  conscientização  popular  do

paradesporto,  da  atividade física  adaptada,  e o  reconhecimento desses brilhantes

atletas, auxiliando na divulgação dessa atividade em busca da ampliação da prática
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de esportes, em todas as suas modalidades, pelas pessoas com deficiência.

Em diversas ocasiões os atletas paralímpicos nos motivam e nos emocionam com

provas de determinação. Portanto, nada mais justo que homenageá-los com a criação

de uma data especialmente dedicada a eles.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.536/2013

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  fabricante  de

equipamentos de proteção individual, inclusive calçados de segurança, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  fabricante  de  equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive

calçados  de  segurança,  signatário  de  protocolo  de  intenções  com  o  Estado,  nos

termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 511/2013.

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

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.537/2013

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro do setor

de fabricação de uniformes profissionais, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de uniformes profissionais, nos termos do art. 225 da

Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada pelo Poder Executivo por meio da Mensagem nº 507/2013.



1368
____________________________________________________________________________

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

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.538/2013

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  de  fabricação  de

equipamentos de proteção individual, inclusive calçados de segurança, nos termos do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  de  fabricação de  equipamentos  de  proteção  individual,  inclusive

calçados de segurança, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de  1975,  em  virtude  de  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais

concedidos por  outros  estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 509/2013.

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

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.539/2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  indústria  de  medicamentos,  nos

termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a contribuinte mineiro do

segmento econômico de indústria de medicamentos, considerando a exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 510/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 24 de setembro 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS

Nº 5.603/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares e policiais civis que menciona, lotados

no 1º GP PM/ 2º PEL PM/ 3ª CIA PM IND e 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de

Iturama,  pela  apreensão  de  aproximadamente  855kg  de  maconha  no  Triângulo

Mineiro. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Cabo

Júlio. Anexe-se ao Requerimento nº 5.373/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

Nº 5.604/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 2ª Delegacia de

Polícia  Civil-SUL,  pela  prisão  de  quatro  pessoas  suspeitas  de  envolvimento  nos

crimes de roubo, tentativa de latrocínio e homicídio, na região Oeste da capital. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.605/2013, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Terezinha Pereira pela conquista do título de

campeã da história da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, com

133 medalhas conquistadas. (- À Comissão de Educação.)

Nº  5.606/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Dnit pedido de providências para que seja realizada a manutenção

da BR-497 com a consequente construção de acostamento em toda a sua extensão.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº  5.607/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cemig  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de

providências para que seja instalada iluminação pública na Praça Iluminação, situada

na Avenida Perimetral, Bairro Vila Santa Rita, próximo ao nº 2.911. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 5.608/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos
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anais da Casa do manifesto Contra a agressão à Síria. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.609/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para que sejam priorizadas, no âmbito

do Programa Caminhos de Minas, a licitação e a execução da obra de pavimentação

do trecho da rodovia que liga os Municípios de Boa Esperança e Carmo do Rio Claro.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.610/2013, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Escola Estadual Antônio Carlos, localizada no Município

de Juiz de Fora, pelo recebimento do Prêmio Latino-Americano para Jovens Mídia e

Educação, na categoria Jornal Escolar. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.611/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Antônio Eduardo Baggio por sua recondução ao cargo de

presidente do Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel e Papelão no Estado de

Minas Gerais. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  5.612/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a redução do

atendimento  às  pessoas  com  deficiência  visual  pelo  Instituto  São  Rafael,

especificamente sobre o fechamento de uma sala de recursos do referido instituto,

conforme relatado pela mãe de um aluno na 15ª Reunião Ordinária dessa comissão.

(- À Mesa da Assembleia.)

Nº  5.613/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que sejam instalados redutores de velocidade na Avenida Perimetral,  nº 2.911, no

Bairro Vila Santa Rita, em frente à Escola Municipal Presidente Itamar Franco. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº  5.614/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar  e à Coordenadoria de

Defesa  Civil  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião  Ordinária  dessa

comissão em que consta o relato do Sr. Tarcísio Chequer, e pedido de providências

para a verificação das condições de segurança das instalações da Superintendência

de Movimentação de Pessoal da Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
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Nº  5.615/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Ouvidoria  de  Polícia  e  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  o

trecho das notas taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária dessa comissão em que

constam os relatos dos Srs. Gildásio Alves e Brites Celestino Mesquita, e pedido de

providências  para  que  sejam  apuradas  as  denúncias  sobre  o  assassinato  de

Kerllynthon  Fabiany  Mesquita,  supostamente  praticado  por  policiais  militares  no

Município de Montes Claros.

Nº  5.616/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Montes Claros pedido de providências

para  a  agilização  das  investigações  sobre  o  assassinato  de  Kerllynthon  Fabiany

Mesquita, supostamente praticado por policiais militares, com o posterior envio das

conclusões do respectivo inquérito policial a essa comissão.

Nº  5.617/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a manutenção da

prisão preventiva, decretada pelo órgão jurisdicional competente, dos manifestantes

que  praticaram  atos  criminosos  e  de  vandalismo  nas  comemorações  da

Independência do Brasil, em 7/9/2013.

Nº 5.618/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a PMMG por sua atuação nas manifestações ocorridas

em 7/9/2013.

Nº  5.619/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Promotoria  de  Justiça  e  ao  Juízo  da  Comarca  de  Rio  Vermelho

pedido de providências para a internação provisória do adolescente D.P.L., autor do

crime de tentativa de homicídio contra o Sd. PM Higor Daniel Claudino Câmara dos

Santos.

Nº  5.620/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados aos promotores de justiça com atuação perante as varas criminais de

Montes Claros as notas taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária dessa comissão,

especificamente do trecho em que constam os relatos dos Srs. Gildásio Alves e Brites

Celestino Mesquita e pedido de providências para a apuração das denúncias sobre o

assassinato de Kerllynthon Fabiany Mesquita,  supostamente praticado por policiais
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militares.

Nº  5.621/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Seplag e à MGS as notas taquigráficas da 23ª Reunião Ordinária

dessa  comissão e  pedido  de providências  para  a  suspensão das  demissões  dos

empregados da referida empresa.

Nº  5.622/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião

Ordinária dessa comissão e pedido de providências para a suspensão das demissões

dos  empregados da MGS e a  interrupção da implementação da parceria  público-

privada no âmbito das unidades de atendimento integrado.

Nº  5.623/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Educação  as  notas  taquigráficas  da  40ª  Reunião

Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  das

denúncias contra o superintendente regional de Ensino, com abertura de sindicância.

Nº  5.624/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça e à promotoria de justiça da Comarca

de  Januária  com  atribuições  em  direitos  humanos  as  notas  taquigráficas  da  40ª

Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para a apuração

das denúncias apresentadas na referida reunião.

Nº  5.625/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão, realizada no Município de Lagoa da Prata, e pedido

de providências para a priorização de recursos para a área de segurança pública no

projeto de lei orçamentária de 2014.

Nº  5.626/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Planejamento  e  à  Subsecretaria  de  Administração

Prisional  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e

pedido de providências para a assunção das unidades prisionais dos Municípios de

Arcos, Santo Antônio do Monte e Pompéu.

Nº  5.627/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  as  notas  taquigráficas da  18ª
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Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para o aumento do

efetivo da polícia ostensiva no Município de Arcos.

Nº  5.628/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de

providências para que a Brasil Food S.A. reestude as rescisões de contratos com os

produtores rurais de peru da região de Monte Carmelo e a possível transferência da

empresa para o Estado de Goiás.

Nº  5.629/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências  para que a Brasil

Food S.A. reestude as rescisões de contratos com os produtores rurais de peru da

região de Monte Carmelo e a possível transferência da empresa para o Estado de

Goiás.

Nº  5.630/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para que a Brasil Food S.A. reestude as rescisões de contratos com os produtores

rurais de peru da região de Monte Carmelo e a possível transferência da empresa

para o Estado de Goiás, e as notas taquigráficas da 15ª Reunião Ordinária dessa

comissão.

Nº  5.631/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria-Geral

do Ministério Público, à Defensoria Pública-Geral, à Secretaria de Defesa Social, ao

Comando-Geral da Polícia Militar, à Chefia da Polícia Civil e ao Comando do Corpo

de Bombeiros Militar  as reivindicações dos vereadores do Município de Lagoa da

Prata e pedido de providências para o seu atendimento.

Nº  5.632/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais as

notas  taquigráficas  da  24ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão  e  pedido  de

providências para apuração das denúncias de atuação clandestina de empresas de

extração  e  beneficiamento  mineral,  especialmente  de  quartzito,  no  Município  de

Alpinópolis e região, e da imposição aos trabalhadores de condições degradantes ou

análogas às de escravo.
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Nº 5.633/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 2ª Delegacia

Regional de Betim, pela operação que culminou na prisão de dois homens suspeitos

de praticar oito assaltos em menos de um mês, com valor superior a R$ 50.000,00,

na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº  5.634/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais

as  notas  taquigráficas  da  24ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão,  o  documento

intitulado Alpinópolis discute a saúde, segurança e meio ambiente dos trabalhadores -

Carta de Alpinópolis-MG, a pauta de reivindicações dos trabalhadores na extração e

transformação mineral de Alpinópolis e pedido de providências para a ampliação da

fiscalização das empresas de extração e beneficiamento mineral, especialmente de

quartzito,  nesse  município  e  região,  bem  como  a  apuração  de  desrespeito  e

subtração de direitos dos trabalhadores.

Nº 5.635/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  lotados  na  Delegacia

Antidrogas  de  Juiz  de  Fora,  pela  participação  na  operação  que  culminou  na

apreensão de dois adolescentes com 400 pedras de crack e na prisão de um homem

que prestou informações aos adolescentes sobre a presença da polícia civil em Juiz

de Fora.

Nº  5.636/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  à  Secretaria  de  Planejamento,  ao

Comando-Geral da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil as notas taquigráficas da

18ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  a

melhoria e a ampliação dos efetivos e da estrutura dos órgãos policiais no Município

de Lagoa da Prata e região.

Nº 5.637/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 5ª Delegacia

Regional de Polícia Civil, pela participação em operação que culminou na prisão de

uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, no Município de Belo Horizonte.

Nº  5.638/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados à Superintendência do Departamento Nacional de Produção Mineral

em Minas Gerais as notas taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária dessa comissão e o

documento intitulado  Alpinópolis  discute a saúde, segurança e meio ambiente dos

trabalhadores -  Carta de Alpinópolis-MG,  e pedido de providências para ampliar  a

fiscalização das empresas de extração e beneficiamento mineral, especialmente de

quartzito, em Alpinópolis e região, bem como apurar o funcionamento clandestino ou

ilegal de um grande número de empresas desse segmento e a desproporção entre a

ampla  atividade  minerária  em  Alpinópolis  e  a  ínfima  cota  dos  recursos  da  Cfem

destinada ao município.

Nº  5.639/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Planejamento e à Subsecretaria de Atendimento às

Medidas Socioeducativas as notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária dessa

comissão  e  pedido  de  providências  para  a  construção  emergencial  de  centros

socioeducativos  para  atender  municípios  da  região  Centro-Oeste  do  Estado  que

apresentam  elevados  índices  de  atos  infracionais  envolvendo  jovens  e  falta  de

condições para o cumprimento de medidas de internação.

Nº 5.640/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 19ª Cia.

TM/16º BPM, pela participação em operação que culminou na apreensão de dois

menores  que  roubaram  um  táxi  no  Bairro  Ipiranga,  na  região  Nordeste  de  Belo

Horizonte.

Nº  5.641/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  em  Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas  da  24ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão,  o  documento  intitulado

Alpinópolis discute a saúde, segurança e meio ambiente dos trabalhadores - Carta de

Alpinópolis-MG,  a  pauta  de  reivindicações  dos  trabalhadores  na  extração  e

transformação  mineral  de  Alpinópolis  e  pedido  de  providências  para  que  sejam

apuradas  denúncias  de  trabalho  degradante  e  insalubre  dos  trabalhadores  nesse

município e região e seja encaminhada cópia do termo de ajustamento de conduta

firmado no Município de Varginha aos presidentes das entidades que menciona.

Nº 5.642/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 62ª Cia.

TM/25º  BPM,  pela  participação  na  operação  que  culminou  na  prisão  de  quatro

homens que explodiram um caixa eletrônico no centro de Sete Lagoas e atiraram

contra a polícia em Ribeirão das Neves.

Nº  5.643/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  pleiteia  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  solicitação  para  que  receba  a  visita  da

Comissão de Direitos Humanos com a participação dos eletricitários demitidos pela

Cemig  que se  encontram acorrentados  no saguão  da sede dessa empresa e  os

membros do Sindieletro-MG, para discutir as reivindicações desses trabalhadores.

Nº 5.644/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 125ª Cia.

PM/22ª BPM, pela participação na operação que culminou na apreensão de drogas e

na prisão de um homem, em flagrante delito, no aglomerado do Morro das Pedras,

em Belo Horizonte.

Nº  5.645/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Secretaria de Planejamento pedido

de providências para a instalação de um centro socioeducativo para atender a região

da Delegacia Regional de Bom Despacho e do 7º Batalhão da PMMG, pelo elevado

índice de criminalidade juvenil na região e a ausência de unidade de cumprimento de

medida socioeducativa de  internação nos 22 municípios  atendidos pelos  referidos

órgãos de segurança pública.

Nº 5.646/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 4º Pelotão

da 29ª Cia. do 11º Batalhão de Polícia Militar, pela participação em operação que

culminou na prisão de suspeito de manter relação sexual com as filhas em Lajinha.

Nº 5.647/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona pela participação em

operação que culminou na apreensão de 3 mil pacotes de cigarros contrabandeados

em Passos.

Nº  5.648/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à agência da Receita Federal em Passos as notas taquigráficas da 24ª
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Reunião Ordinária dessa comissão e pedido de providências para a averiguação da

regularidade  fiscal  e  previdenciária  das  empresas  de  extração  e  beneficiamento

mineral instaladas nesse município e região.

Nº  5.649/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação as

notas  taquigráficas  da  24ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão  e  pedido  de

providências para a averiguação de denúncias de danos ambientais decorrentes de

extração  e  beneficiamento  mineral,  especialmente  de  quartzito,  em  Alpinópolis  e

região.

Nº  5.650/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  à  Chefia  da  Polícia  Civil  e  ao

Comando-Geral  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  42ª  Reunião  Extraordinária

dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a  melhoria  da  infraestrutura  e  o

aumento do efetivo dos órgãos de segurança pública em Lajinha.

Nº 5.651/2013,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado e às Secretarias de Fazenda e de Planejamento pedido de

providências  para  a  revisão  dos  critérios  de  contingenciamento  dos  recursos

destinados ao Programa Travessia Renda.

Nº  5.652/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Saúde as notas taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária

dessa  comissão;  o  documento  Alpinópolis  discute  a  saúde,  segurança  e  meio

ambiente dos trabalhadores (Carta de Alpinópolis) e pedido de providências para que,

em cooperação com gestores de Passos, seja ampliado, em pessoal e infraestrutura,

o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador deste município, de modo

a melhorar o atendimento aos trabalhadores acometidos por doenças relacionadas ao

trabalho, especialmente àqueles com problemas decorrentes da atividade de extração

e beneficiamento de quartzito.

Nº  5.653/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para o aumento do efetivo
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da polícia judiciária em Arcos.

Nº  5.654/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas as notas taquigráficas da

18ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a

implantação de centro de tratamento de dependentes químicos em Arcos.

Nº  5.655/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria  de Relações do Trabalho do Ministério  do Trabalho e

Emprego  e  à  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  as  notas

taquigráficas da  24ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão e  pedido de providências

para  a  agilização  do  registro  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  na  Extração  e

Transformação Mineral de Alpinópolis e Região.

Nº  5.656/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência Regional do INSS e à Defensoria Pública da União

pedido de providências para melhorias no atendimento ao segurado no Estado, em

face de denúncia relativa a perícias médicas realizadas por esse instituto.

Nº  5.657/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 18ª Reunião

Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a  ampliação  dos

quadros da Promotoria de Justiça da Comarca de Lagoa da Prata.

Nº  5.658/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidência  da  BHTrans  pedido  de  providências  em  relação  ao

atendimento inadequado prestado a usuário com deficiência física na linha de ônibus

7.470, conforme denúncia apresentada na 15ª Reunião Ordinária dessa comissão.

Nº  5.659/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental e Saúde

do Trabalhador as notas taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária dessa comissão; o

documento  Alpinópolis  discute  a  saúde,  segurança  e  meio  ambiente  dos

trabalhadores  (Carta de Alpinópolis) e pedido de providências para a divulgação e

implementação do Programa Nacional de Eliminação da Silicose.

Nº  5.660/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
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Medicina  do  Trabalho,  vinculada  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  as  notas

taquigráficas da  24ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão;  o  documento  Alpinópolis

discute a saúde, segurança e meio ambiente dos trabalhadores (Carta de Alpinópolis)

e  pedido  de  providências  para  a  realização  de  pesquisa  sobre  as  doenças

decorrentes da extração e beneficiamento de quartzito no Estado, especialmente em

Alpinópolis e região.

Nº  5.661/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Procuradoria-Geral  do  Trabalho  em  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para  o  envio  à  empresa  Brasil  Food  S.  A.  de  solicitação  para  que

reestude a rescisão de contratos com criadores de perus da região de Monte Carmelo

e para que se mantenha no Estado; e as notas taquigráficas da 15ª Reunião Ordinária

dessa comissão.

Nº  5.662/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Tribunal  de  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para a instalação de novas

varas na Comarca de Arcos, bem como para a criação de nova comarca sediada em

Pains.

Nº  5.663/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando-Geral e à Corregedoria da PMMG as notas taquigráficas

da  42ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a

apuração de denúncia de abuso de poder que teria sido cometido em diligências do

policiamento ostensivo que resultaram na apreensão de cerca de 40 armas de fogo

em Lajinha.

Nº  5.664/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa do Meio Ambiente e à Coordenadoria Regional das Promotorias de

Justiça do Meio Ambiente do Alto Rio São Francisco as notas taquigráficas da 43ª

Reunião Extraordinária dessa comissão, destacando-se o trecho relativo a denúncia

de despejo de esgoto nesse rio, em Três Marias; e pedido de providências para a

apuração dos fatos.

Nº  5.665/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados ao Comando-Geral  e à Corregedoria da PMMG e à Promotoria de

Justiça da Comarca de Lajinha as notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária

dessa  comissão;  cópia  de  documentação  entregue  pelo  advogado  Wilson  Silva

Camargo e pedido de providências para a apuração de denúncia de abuso de poder

que  teria  sido  cometido  em  ações  do  policiamento  ostensivo  que  resultaram  na

imposição de multas de trânsito durante evento eleitoral nesse município.

Nº  5.666/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Defensoria Pública-Geral e à Secretaria de Planejamento as notas

taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para a designação de defensores públicos para atuarem na Comarca de Arcos.

Nº  5.667/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência do Tribunal  de Justiça as  notas taquigráficas da 18ª

Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para a ampliação

do número de varas no Município de Lagoa da Prata.

Nº  5.668/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria da República no Estado as notas taquigráficas da 43ª

Reunião Extraordinária dessa comissão, destacando-se o trecho em que constam as

denúncias de despejo de esgoto no Rio São Francisco, no Município de Três Marias,

e pedido de providências para a averiguação dos fatos relatados, inclusive com a

apuração  da  responsabilidade  dos  órgãos,  como  a  Codevasf,  envolvidos  nos

supostos danos ambientais e sociais na região.

Nº  5.669/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente as notas taquigráficas da 43ª Reunião

Extraordinária  dessa  comissão,  destacando-se  o  trecho  em  que  constam  as

denúncias de despejo de esgoto no Rio São Francisco, no Município de Três Marias,

e  pedido  de  providências  para  a  apuração  dos  fatos  relatados  e  a  solução  dos

problemas ambientais e sociais da região.

Nº  5.670/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  43ª  Reunião

Extraordinária  dessa  comissão,  destacando-se  o  trecho  em  que  constam  as

denúncias de despejo de esgoto no Rio São Francisco, no Município de Três Marias,
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e pedido de providências para a apuração de suposta prática de crime ambiental.

Nº  5.671/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da MGS pedido de providências para a realização de

reunião com a presença dessa comissão, da comissão de trabalhadores da MGS e

do deputado Celinho do Sinttrocel para debater as demissões nessa empresa e a

garantia dos empregos dos trabalhadores demitidos.

Nº  5.672/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidente  da  República  pedido  de  providências  para  a

reconsideração da nomeação do Sr. Heli Siqueira de Azevedo, denunciado por meio

de documento encaminhado pelo presidente da Associação dos Auditores Fiscais do

Trabalho de Minas Gerais a essa comissão, para o cargo de assessor técnico da

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.

Nº  5.673/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  40ª  Reunião

Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a  a  apuração  das

denúncias nela contidas e sejam as referidas notas encaminhadas aos convidados

presentes à referida reunião e à Superintendência Regional de Ensino de Januária.

Nº 5.674/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 3ª Delegacia

Regional  de  Polícia  Civil,  em  Esmeraldas,  pela  participação  na  operação  que

culminou na apreensão do menor D.L.F., integrante de quadrilha que atua na Região

Metropolitana de Belo Horizonte e suspeito de ser autor do homicídio do bombeiro

militar reformado Haroldo Cândido dos Santos.

Nº  5.675/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Defensoria Pública-Geral pedido de providências para a instalação de

unidade da Defensoria Pública no Município de Januária.

Nº  5.676/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Governo  pedido  de  providências  para  a  regulamentação  da  Lei  nº

13.647,  de  2000,  que torna  obrigatória  a  manutenção de departamento  médico e

ambulância  em  conjunto  de  estabelecimentos  comerciais,  a  fim  de  garantir  sua

aplicabilidade em todo o Estado.
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Nº 5.677/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a  fiscalização  da

conformidade ambiental do empreendimento da empresa Bemil Ltda. no Distrito de

Cachoeira  do  Campo,  em  Ouro  Preto,  especialmente  no  tocante  à  poluição

atmosférica por emissão de material particulado.

Nº  5.678/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-Geral da PMMG pedido

de providências para a implantação de posto policial no Distrito de São Joaquim, no

Município de Januária.

Nº 5.679/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a  fiscalização  da

conformidade ambiental do empreendimento da empresa Bemil Ltda. no Distrito de

Cachoeira  do  Campo,  em  Ouro  Preto,  especialmente  no  tocante  à  poluição

atmosférica por emissão de material particulado.

Nº  5.680/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da

Polícia Civil pedido de providências para o aumento do número de servidores efetivos

da  Polícia  Civil  ocupantes  dos  cargos  de  escrivão  de  polícia,  perito  criminal  e

investigador de polícia no Município de Januária.

Nº  5.681/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

implantação de um centro de internação de adolescentes no Município de Januária.

Nº  5.682/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil  pedido de

providências para a destinação de novas viaturas para o Município de Januária e para

a designação de mais médicos-legistas para atuar no posto de perícia integrada do

referido município.

Nº  5.683/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Chefia  do  Detran-MG cópia  de  representação recebida  por  essa

comissão e pedido de providências para a renovação da carteira de habilitação do Sr.

Djalma Oliveira Santos e o cumprimento da ordem judicial prolatada pelo Tribunal de
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Justiça.

Nº  5.684/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de providências  com  vistas  à

implementação  de  serviço  do  tipo  disque-denúncia  para  professores  e  outros

trabalhadores da área de educação, a ser utilizado em situações relacionadas com

segurança pública.

Nº  5.685/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para a

reconsideração da nomeação do Sr. Heli Siqueira de Azevedo, denunciado por meio

de documento encaminhado pelo presidente da Associação dos Auditores Fiscais do

Trabalho de Minas Gerais a essa comissão, para o cargo de assessor técnico da

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja solicitada à Procuradoria da

Assembleia a elaboração de parecer sobre as implicações legais do desatendimento

do  Cel.  BM  Ivan  Gamaliel  Pinto  a  convocação  dessa  comissão.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

- São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Fabiano

Tolentino,  Luiz  Humberto  Carneiro  e  outros  (2),  Paulo  Guedes  e  outros,  André

Quintão e Dinis Pinheiro e outros, Juninho Araújo e outros, Ivair Nogueira e outros,

Vanderlei Miranda e outros, Fred Costa e Duarte Bechir e do deputado eleito Getúlio

Neiva.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Transporte (2), do Trabalho (2), de Política Agropecuária,

da Pessoa com Deficiência (2), de Esporte, de Segurança Pública (3), de Turismo, de

Assuntos Municipais, de Cultura, de Saúde e de Educação.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Quero dizer a todos que para o deputado Hely Tarqüínio

tudo é permitido. Quero saudá-lo e as deputadas e os deputados.

Presidente,  deputadas,  deputado  Doutor  Wilson  Batista  e  demais  pares,  ainda
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temos  esperança  na  Justiça.  Nos  últimos  anos,  acompanhamos  um  verdadeiro

descalabro na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. O Sr. Carlinhos, ex-

prefeito de Betim, do PT, governou por oito anos Nova Lima e fez algo impensável:

conseguiu licenciar para morarem nessa cidade aproximadamente 70 mil pessoas.

Isso é algo impensável, mas ele conseguiu fazer. Ele conseguiu dar a Nova Lima, que

tem 60 mil  moradores,  70 mil  novos moradores. Mas agora a Justiça o pegou,  o

tornou inelegível por oito anos, cassou-o.

O mais impressionante é que o Dr. Juarez, juiz de Nova Lima e por quem temos o

maior  respeito,  instruiu  cuidadosamente  todo  o  inquérito.  Este  está  muito  bem

instruído. A sentença é fortíssima. Ele teve o cuidado de usar todo esse tempo para

instruir  cada  peça  para,  ao  final,  formular  a  sentença.  Deputado  Doutor  Wilson

Batista, agora teremos justiça, pelo que vimos acontecer nos últimos anos em Nova

Lima. As coisas que aconteceram na cidade são inexplicáveis.  Eu mesmo tive de

intervir algumas vezes quando do licenciamento para construção de nove torres de

apartamentos no antigo Restaurante Rancho do Boi. E a pergunta que fizemos foi

simples: o licenciamento é de Nova Lima?

A Secretaria  de  Meio  Ambiente  fez  um  questionamento  ao  prefeito  Carlinhos

perguntando se o esgotamento sanitário iria para Nova Lima ou para Belo Horizonte.

O licenciamento era estadual, e, assim, conseguimos impedir a construção de nove

torres de apartamentos. O esgoto desses apartamentos iria para o Mutuca, um dos

afluentes do Rio das Velhas e um dos mais importantes mananciais para abastecer

Belo Horizonte com água potável. Quase tivemos esgotamento sanitário lançado na

nascente do Mutuca.

Essa foi a vida do prefeito Carlinhos em Nova Lima, culminando com esse prefeito

do PT. Fizeram coisas como oferecer benesses e dar terreno para eleger o sucessor.

A justiça se dará no prazo correto, próprio da Justiça, já que foi dado a Carlinhos e ao

prefeito atual todo espaço para defesa. Todo o processo está muito bem instruído. A

peça está perfeita. Parabéns ao Dr. Juarez, que teve todo o cuidado para tratar essa

peça acusatória.

Meu segundo tema interessa muito ao deputado Vanderlei Miranda, presidente da

comissão que trata do enfrentamento do crack. Gostaria de compartilhar os números
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mentirosos sobre o crack, que o governo federal trouxe ontem, mostrando o mapa do

vício no Brasil. Isso é uma grande mentira. E V. Exa., deputado Vanderlei Miranda, irá

concordar, porque os números trazidos a público ontem são lamentáveis.

Não sei se V. Exa. quer se manifestar no segundo momento do tema que abordarei,

ou agora, no primeiro.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Se V. Exa. permitir, gostaria de fazer o

aparte agora.

O deputado João Leite* - Pois não, deputado, e ficará tentado a fazer um aparte no

segundo momento da minha manifestação.

O  deputado  Vanderlei  Miranda (em  aparte)  -  Antes,  peço  desculpas,  deputado,

porque, na verdade, o meu aparte não tem a ver com a assunto que V. Exa. abordou

nesses primeiros minutos, mas tem a ver com o que V. Exa. apresentará.

De forma rápida, vimos, na semana passada, o Ministério da Justiça apresentar o

número  de  370  mil  viciados  nas  capitais.  Ou  seja,  são  27  capitais,  são

aproximadamente  5.500  municípios,  e  cada  município,  deputado  Doutor  Wilson

Batista, não dever ter menos do que quatro ou cinco distritos no seu entorno. Então,

se  falarmos  em  5.500  municípios,  mais  quatro  ou  cinco  distritos  no  entorno,

estaremos  falando,  por  baixo,  em  aproximadamente  20  mil  localidades  no  Brasil

onde, com toda certeza, o  crack já chegou. O número é alarmante, muito maior do

que se imagina. Divulgar número das capitais é divulgar um número totalmente fora

da realidade, porque sabemos que, lamentavelmente, já se alcançou grande número.

Quero dizer,  deputado João Leite,  a  V.  Exa.,  como presidente  da Comissão de

Segurança Pública desta Casa, que me preocupou a ação da prefeitura realizada

ontem na região da Lagoinha, onde ajuntaram-se os dependentes químicos que lá

estavam de forma até truculenta, meio que à força mesmo. Eu esperava que hoje a

imprensa apresentasse alguma notícia a respeito, até porque ontem à noite o pastor

Wellington  me ligou desesperado,  porque ele  chegou lá pouco depois  do  evento.

Disse que não teve outra ação a não ser ir para o carro, assentar-se e chorar pelas

notícias que teve a respeito da forma de abordagem usada por parte da prefeitura

para recolher os dependentes químicos que se encontravam na região. O que é pior,

deputado  João  Leite,  é  que  não  sabemos  para  onde  foram  levados  esses
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dependentes.  Os  jornais  de  hoje  não  trouxeram  nenhuma  notícia  a  respeito  do

caminho feito, para onde foram levados, com que estrutura foram recebidos; ou ainda

se foi uma limpeza que a prefeitura quis dar na cidade de Belo Horizonte, fazendo

mais ou menos o que está sendo feito em São Paulo, aliás, com uso daquela arma

elétrica, de mome americanizado -  taser.  Aqui,  parece-me que não usaram desse

artifício para recolher as pessoas, mas não sabemos para onde foram levadas.

Portanto,  neste  aparte,  quero  deixar  uma  pergunta  para  a  prefeitura  de  Belo

Horizonte, para o prefeito de Belo Horizonte, para a qual estamos aguardando uma

resposta. Para onde essas pessoas foram encaminhadas? Ou elas foram tiradas dali

e  distribuídas pela cidade,  em várias  partes? Eu não sei,  portanto fica aqui  essa

questão. É essa a nossa preocupação, deputado João Leite, como sabemos também

ser uma preocupação de V. Exa. Obrigado pelo aparte.

O deputado João Leite* - Muito obrigado, deputado. Quero aqui complementar a

minha fala inicial. O ex-prefeito de Nova Lima, do PT, Sr. Carlinhos, ficará inelegível

por oito anos. E nós temos então a possibilidade de ter justiça, de Vítor Penido tomar

posse na prefeitura de Nova Lima e reencaminhar Nova Lima para uma situação que

todos nós esperamos, com constante entendimento com Belo Horizonte.

Eu gostaria de dizer especialmente da metodologia utilizada pelo governo federal

para anunciar, ontem, com muita rapidez, o mapa do vício no Brasil. Primeiro, como

disse o deputado Vanderlei Miranda, desconsiderado o interior. Não há usuário nem

dependente no interior. Depois, pasmem, o governo federal não conclui que maconha

é  droga.  Não  entra  no  mapa  do vício  brasileiro  a  maconha.  Só  se  entende  que

cocaína,  crack e merla seriam drogas. Ou seja, maconha não entra como droga na

conta do governo brasileiro. Agora, por que essa rapidez para anunciar o mapa do

vício? Porque a Unicef anuncia, nas próximas semanas, os números exatos da droga

no  Brasil.  O  governo  federal  tenta  embolar  o  meio  de  campo  trazendo  esses

números.

Se são 44 milhões de habitantes nas capitais e 200 milhões de brasileiros, a conta

é  muito  alta,  abandonaram  mais  de  100  milhões  de  brasileiros  para  fazer  essa

análise. Fizeram uma análise nas capitais.

Outra coisa que impressiona é que encontraram 148 mil usuários nas capitais do
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Nordeste brasileiro.  Eu estava em Fortaleza  ontem, e neste governo a água não

chegou ao Nordeste, a transposição não foi feita, está abandonada a transposição do

Rio  São  Francisco.  Mas  o  crack já  chegou  em  todos  os  municípios  do  agreste

nordestino.  Há 148 mil  usuários,  sem  contar  com  a  maconha,  porque  o  governo

federal  acha  que  maconha  não  é  droga.  São  148  mil  usuários  nas  capitais  do

Nordeste brasileiro, que está em primeiro lugar no uso de drogas. É o fim do mundo o

que este governo federal conseguiu fazer com o Brasil, é algo impressionante. Na

cabeça do governo federal  pode-se usar  maconha,  porque não entrará  na  conta.

Pode-se utilizar, independentemente de qualquer coisa.

É um escárnio: 113 mil nas capitais do Sudeste. O governo desconhece todos os

outros usuários em Uberlândia, Governador Valadares, Sorocaba, Jundiaí, Itu, com

todo o  seu tamanho,  Macaé,  Campos,  no  Rio de  Janeiro,  Vila  Velha.  O  governo

federal desconsidera os usuários.

Que metodologia é essa? A metodologia não trata o uso diário da droga, mas quem

usou droga por 25 dias. É lamentável este governo federal; é uma tristeza termos

números como esses,  gastar-se dinheiro do contribuinte para fazer  uma pesquisa

com uma metodologia dessa, para esconder a verdade.

E agora aquele programa lançado com toda a pompa pela presidente Dilma. Olha,

nem Gérson, o Canhotinha de Ouro na Copa de 1970, deputado Ivair Nogueira, lança

tanto quanto este governo federal. Nunca vi lançar tanto. Lança, mas não acontece

absolutamente nada. Lançaram o programa contra as drogas no Brasil. Primeiro eles

acham que maconha não é droga;  depois  não contam os  usuários  que estão  no

interior brasileiro, só os das capitais. Os usuários do interior não fazem parte da conta

deles. É lamentável.

O deputado Vanderlei Miranda terá muito trabalho para enfrentar o crack e outras

drogas, porque em outras drogas maconha não está. V. Exa. está totalmente fora,

deputado  Vanderlei  Miranda,  do  projeto  do  governo  federal,  que  entende  que

maconha não é droga. V.  Exa. está viajando pelo Estado de Minas Gerais e está

equivocado, porque, para o governo federal, só há usuários nas capitais brasileiras,

não há no interior. Por isso, nas suas idas ao interior de Minas Gerais, o senhor não

está encontrando usuários e nem dependentes de drogas. Não é verdade? É isso que
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está acontecendo no interior de Minas Gerais, porque o governo federal gastou um

dinheirão para dizer que há usuários só nas capitais. Faz pesquisas só nas capitais,

tem projeto só para as capitais, vai ao Nordeste brasileiro e descobre que é lá que

está o maior número de usuários e dependentes do Brasil, mas conta só as capitais,

não conta Campina Grande...

O deputado Vanderlei  Miranda* -  Sem considerar,  deputado João Leite,  que no

Nordeste está o chamado Polígono da Maconha.

O deputado João Leite* - Em Pernambuco, não é? Mas a maconha não conta para

o governo federal. Para o governo federal, maconha não é droga.

Vejam que absurdo estamos vivendo no nosso país. É uma epidemia, um surto de

uso de drogas, e vem o governo federal fazer esse desserviço para o País. Por que

não aguardaram, na próxima semana, os números do Unicef, que protege as nossas

crianças, e vêm com um número de 50 mil crianças e adolescentes que estão usando

drogas nas capitais?

E aquelas crianças de Lavras de 10, 11 e 12 anos que encontramos e que já estão

internadas numa clínica em razão do uso de crack? O governo federal desconhece e

passa ao largo dessa situação:  não é com ele. O governo federal  e a presidente

Dilma devem ao Brasil uma explicação quanto a esse arremedo de pesquisa e essa

metodologia  mentirosa,  enganando  o  povo  brasileiro.  O  governo  federal  tem  de

explicar para o povo brasileiro o que é isso. Uma semana antes de a Unicef trazer o

mapa do vício no Brasil, eles vêm com essa mentira para o povo brasileiro. Isso é

inaceitável.

Olha, não sei o que faremos no nosso país. Primeiro, a nossa presidente a cada dia

lança uma coisa, aliás, lançou esse plano contra as drogas. Além disso, pensa que

maconha não é droga,  mas sim  outra coisa -  como o Polígono da Maconha,  em

Pernambuco, que não contará; desconhece o interior e só lhe interessam as capitais.

Só há 50 mil crianças que são usuárias e dependentes no Brasil. É lamentável que o

PT chegue ao governo brasileiro para criar uma situação dessa, desconsiderando a

maconha como droga, fazendo um vexame desse com o povo brasileiro.

Presidente da Comissão de Enfrentamento ao Crack, aguardemos os números do

Unicef e aí veremos a metodologia dele. Essa metodologia mentirosa é utilizada pelo
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governo federal para enganar quem? O povo brasileiro? Estamos aí. Aliás, 70% dos

crimes estão ligados ao tráfico de drogas. O governo federal  pensa que não está

acontecendo nada. As ruas mostrarão o despreparo desse governo.  Obrigado, Sr.

Presidente. Desculpe-me, foi apenas 1 minuto a mais.

* - Sem revisão do orador.

O  presidente  -  A  presidência  esclarece  aos  deputados  que  faremos  valer  o

Regimento  Interno.  Às  vezes,  temos  sido  tolerantes  por  ultrapassarem  1  ou  2

minutos. No entanto, diante das reclamações tanto de um lado quanto do outro de

que estão excedendo 1 ou 2 minutos... Acabei de receber mais uma reclamação do

deputado Rogério Correia, que, muitas vezes, também extrapola. Portanto, a partir de

agora, serei mais ortodoxo.

O Presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O  deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  deputados  e  deputadas,  hoje  fiz

questão  de  inscrever-me  nesta  reunião  ordinária  em  razão  de  vários  contatos,

reuniões e atividades parlamentares e partidárias que tive a oportunidade de realizar

no Alto e no Médio Jequitinhonha neste último final de semana.

Acompanhei  parte  do  2º  Festival  de  História  e  Cultura  de  Diamantina  -  aliás,

parabenizo  os  seus  organizadores -,  mostrando a vocação de Minas Gerais  para

determinadas temáticas muito importantes. Esse segundo festival teve como tema

“Histórias  não  contadas”  e  mostrou  biografias  da  época  da  ditadura  e  da  nossa

Inconfidência Mineira, além de potencializar a vocação turística e histórica da querida

cidade de Diamantina.

Tive também a oportunidade de ser recebido na querida cidade de Araçuaí,  que

completou 142 anos. Agradeço a toda a cidade a acolhida na pessoa do Dr. Armando

-  seu  prefeito  e  meu  amigo  -  e  da  Dra.  Rita  -  vice-prefeita  -,  que  organizaram

atividades que também fortaleceram a cultura da região. Quero homenagear também

o coral Trovadores do Vale. Foi uma intensa programação que precedeu o aniversário

da cidade, o próprio aniversário.

Estive também em Virgem da Lapa, onde fui recebido pelo Prefeito Harley, e em

Itaobim, pelo prefeito José Alves. Nesse período tive oportunidade de participar de

várias reuniões. Tive uma reunião muito importante com a Associação dos Prefeitos
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do Médio Jequitinhonha,  a qual  gostaria  de  destacar.  Mais  uma vez,  prefeitos  de

todos os partidos - quero fazer esse registro - apontaram questões cruciais para a

região que precisam de maior agilidade e intensidade dos poderes públicos - falo no

plural.  Trata-se  de  algumas  demandas  relacionadas  nitidamente  ao  governo  do

Estado, as quais já esgotamos, cansamos de trazer à tribuna desta Casa, que dizem

respeito aos recursos hídricos. Falo da água até para o consumo humano. Temos um

programa federal, o Água para Todos, que tem transferido recursos para o governo do

Estado de Minas Gerais, que operacionaliza o programa. Mas, infelizmente, sempre

que  acompanhamos  o  anúncio  de  grandes  ou  médias  intervenções,  nunca  o

Jequitinhonha  é  atendido  pelo  governo  do  Estado.  Ao  Jequitinhonha  sobram  os

sistemas  e  modelos  simplificados  de  água,  tradicionais,  como poços,  que  muitas

vezes não têm sequer vida útil de funcionamento. Assim, quero reiterar a importância

da execução do Água para Todos em Minas Gerais, não discriminando os Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri.

Além  disso,  há  a  morosidade  das  ações  da  Copanor.  Nem  me  refiro  às

comunidades com menos de 200 habitantes, porque essas, infelizmente, ao arrepio

da lei e da sensibilidade humana, a Copanor já descartou. Falo das situações em que

existem contratos, programas assinados com os municípios, e não das localidades

em que essa questão é objeto de aprovação nas câmaras municipais, que já constam

na  programação  da  Copanor.  Essas  comunidades  não  estão  tendo  as  obras

realizadas  de  acordo  com  o  tempo  e  o  cronograma  devidos.  Então  reitero:

precisamos de gestão mais eficiente da Copanor.

Não vou entrar em avaliação subjetiva de desempenho. Pode ser falta de recurso

ou precarização das condições de pessoal.  Desde a época em que separamos e

terminamos,  apontamos  isso  aqui,  identificamos  esse  problema,  falamos  que  ele

poderia gerar consequências negativas no futuro porque a parte da Copasa que dá

lucro fica nas grandes cidades e na região central. As localidades mais distantes que

precisam  de  investimento  maior  ficaram  com  a  Copanor,  que  não  tem  recursos

financeiros para fazer esses investimentos. É uma voz recorrente - poderia acrescer

outras situações - o desencontro dos órgãos públicos que trabalham na questão da

água. Há pulverização e multiplicação de órgãos e diminuição de ações efetivas e
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dificuldades de acesso à água das comunidades do Vale do Jequitinhonha.

Trago aqui, em nome dos prefeitos - repito - de todos os partidos, novamente esse

clamor. Agora não é demanda nem pedido, mas clamor para que os órgãos públicos,

principalmente os que cuidam do Água para Todos no Estado, proponham iniciativas

e obras mais duradouras, barragens, barraginhas, e não simplesmente o tradicional

poço artesiano, pois até ele demora meses para ser implementado.

Queria levantar outra questão referente à logística: a necessidade de acelerarmos

tanto o trecho Caminhos de Minas, que vai ligar o Distrito de Ijicatu até Virgem da

Lapa.  É  uma  continuação  do  caminho  de  Diamantina  e  é  fundamental,  muito

importante  para  a  integração  econômica  da  região,  oferendo  comodidade  e

melhorando a economia, a saúde. Todo dia acompanhamos pelo  Minas Gerais os

anúncios de trechos do programa Caminhos de Minas. Esta Casa votou a favor de

empréstimos  lá  atrás,  defendendo a  necessidade desse programa, principalmente

para as regiões que mais precisam de aporte de recursos para seu desenvolvimento

econômico. Entendemos que o Vale do Jequitinhonha tem potencialidades e que as

desigualdades sociais e a situação de pobreza não decorrem do seu povo nem das

potencialidades, mas, sim, da omissão histórica dos poderes públicos, inclusive nas

obras  de  infraestrutura.  Cobramos  novamente  do  governador  o  anúncio  e  a

realização desse trecho de Ijicatu a Virgem da Lapa, bem como a aceleração da obra

federal, que é a conclusão da BR-367, do trecho que fica depois de Minas Novas até

Virgem da Lapa e lá  em cima, de Almenara até Salto da Divisa. Então reitero as

solicitações do Médio Jequitinhonha.

Queria dizer que o nosso partido, o PT, na região do Médio Jequitinhonha, está

muito  forte.  Hoje  temos  a  felicidade de  governar  várias  cidades.  Novamente,  em

Itaobim, como mencionei, o prefeito Zé Alves sucedeu nosso amigo João Pereira, um

excepcional prefeito, com uma câmara municipal atuante. Nessa atividade específica,

contou com a presença do vereador Marquinhos, da Maflávia e do Dr. Jean, que não

estava na reunião, mas também é vereador do PT na cidade. Lá em Virgem da Lapa,

o governo do prefeito Dinho mudou a cidade, e o trabalho segue com o Harley.

Em Araçuaí, tivemos também a oportunidade de discutir emendas importantes que

constam no planejamento do governo do Estado e esperamos que sejam liberadas.
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Uma delas é uma obra estruturante, que faz a ligação asfáltica para o Ifet, ao lado de

um terreno onde será sediada a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri - câmpus Araçuaí. Aliás, estivemos com o reitor, Prof. João Motta. Este é um

compromisso da Assembleia, do presidente da Casa, deputado Dinis Pinheiro, porque

consta de ações relacionadas à atividade da Assembleia na discussão das emendas

populares. Coordenei, em Araçuaí inclusive, a audiência que aprovou essa importante

intervenção. E iniciativas que fizemos também ligadas à recuperação do patrimônio

cultural. Estamos discutindo com a secretária de Cultura, Eliane Parreiras, a reforma

do casarão que sediaria ou sediará o chamado Museu do Percurso. Parece que o

governo do Estado está revendo a vocação desse espaço, mas a verdade é que hoje,

se esse espaço não for reformado, ele pode nem existir mais. Então é importante a

ação da Secretaria de Cultura nesse aspecto.

Há também ações no âmbito da assistência social. A proteção social especial de

cunho  regional  no  médio  Jequitinhonha  precisa  de  um  reforço.  Hoje  os  poderes

públicos praticamente não colocam nenhum recurso diretamente para o atendimento

de idosos e crianças abandonadas ou de pessoas que estão numa situação mais

difícil.

Muitas  vezes  isso  cai  nas  costas  do  município  ou  das  próprias  entidades,  que

muitas vezes são mantidas por organizações religiosas. No caso de Araçuaí, temos a

Ação Social  Santo  Antônio,  mantida  pela  diocese.  Também  a parabenizo,  porque

completou  o  primeiro  centenário  neste  ano.  São  atividades  fundamentais  que

precisam desse aporte de recursos por parte do poder público.

Temos também discutido o apoio  à agricultura familiar  na região,  e para isso é

fundamental  o  acesso  à  água.  Nessas  cidades,  temos  movimentos  organizados,

pastorais, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araçuaí, que completou seu 50º

aniversário neste ano, e a organização de comunidades, como a das mulheres.

Enfrentamos também a questão da migração. Este é um outro aspecto que já foi

objeto  de  audiência  pública  que  realizamos  naquela  região.  Constam  do  PPAG

emendas dirigidas a um trabalho de diagnóstico e de proposição de alternativas para

a questão da migração. Nós sabemos que este é quase o último recurso de famílias

pela  sobrevivência,  mas  ao  mesmo  tempo  desestrutura  famílias  e  impede  a
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permanência de jovens na escola. Sabemos também que as legislações que vão se

aperfeiçoando e mecanizando a colheita da cana em outros estados, principalmente

em São Paulo, irão reduzir o fluxo migratório. Pode ser uma janela de oportunidade, e

assim  esperamos;  mas,  se  o  poder  público  não  agir,  pode  ser  o  caos  social  de

famílias que não terão a oportunidade de acesso à renda.

Portanto, deputadas e deputados, como uma pessoa que conhece, que é votado,

mas que sobretudo tem uma visão conjunta do Estado e sabe que aquelas regiões

que têm diferenças sociais maiores, que têm demandas e desafios maiores precisam

de mais políticas públicas, quero, mais uma vez, alertar o governo do Estado para

que  tenha  uma  ação  mais  efetiva,  mais  integrada  e  mais  intensa  nos  projetos

estruturadores que, de fato, possam mudar para melhor a vida desse povo bonito e

sofrido que mora no Vale do Jequitinhonha.

E  mais  uma vez  quero  agradecer  muito  a  acolhida  em  todas  essas  cidades  -

Diamantina, Virgem da Lapa, Araçuaí e Itaobim. Mais uma vez parabenizo, na pessoa

do prefeito, Dr. Armando, esses 142 anos da querida Araçuaí, terra da minha amiga e

ex-prefeita Cacá. Que mais longos anos sejam muito bem vividos pela população do

Vale,  com  mais  dignidade,  com  acesso  a  água,  com  apoio  efetivo  dos  poderes

públicos, com apoio à agricultura familiar, com as obras de infraestrutura necessárias.

Porque povo trabalhador e guerreiro, aquela região tem. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Boa tarde, Sr. Presidente, deputadas e deputados.

Obrigado, presidente, pela forma como me chamou aqui.

Quero seguir o tema que o companheiro André Quintão abordou há pouco, a água e

a nossa estatal Copasa - que é a companhia do povo de Minas Gerais -, e a relação

que tem com o Estado, a forma como ela vem conduzindo os negócios. Vou abordar

outro lado da Copasa.

Recentemente,  em  Alfenas,  Sul  de  Minas,  a  Epamig,  empresa  do  governo  do

Estado, fez análise das águas do Lago de Furnas e emitiu laudo dizendo que essas

águas  estão  poluídas  e  contaminadas,  especialmente  por  esgotos,  lançados  sem

tratamento  nas  águas.  E mais:  disse  que as  águas  que  banham  o Município  de
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Alfenas  são  as  mais  impróprias  e  poluídas  do  Lago  de  Furnas.  Fiquei  muito

preocupado porque a Copasa inaugurou em Alfenas - eu já não mais era prefeito, era

prefeito  o  Luisinho,  Luís  Antônio  da  Silva;  na  oportunidade,  além  do  governador

Anastasia,  foi  também o ex-governador  Aécio Neves,  que à época não era ainda

senador, foi o espaço entre a saída dele do governo e a campanha -, inauguramos

em Alfenas a 100ª ETE do Estado.

Pois bem. A Copasa afirma em suas propagandas que trata 96% dos esgotos da

cidade. Ora, a Epamig, empresa do governo do Estado, mede e diz que não, que as

águas mais poluídas por esgotos do Lago de Furnas são exatamente aquelas onde

se  tem  uma  ETE.  Há  muita  coisa  mal-explicada  nisso.  Ou  a  Copasa  não  está

conseguindo tratar dos esgotos como deveria ou ela simplesmente está mentindo.

Entrei em contato com a diretoria da Copasa para que ela explicasse essa situação

calamitosa, até porque o povo da cidade de Alfenas paga, e paga caro, para tratar os

esgotos e paga sabendo que é importante pagar.

Quando  foi  definida  a  taxa  de  esgoto,  logo  em  seguida  assumi  a  prefeitura  e

explicava aos  cidadãos  da  cidade  que era  necessário,  que o  esgoto  tem de ser

tratado mesmo, principalmente para nós que moramos na beira de um imenso lago,

moramos  numa  região  que  tem  muita  água.  A  Copasa  trata,  cobra  por  esse

tratamento, e olha que o preço é alto. A Copasa cobra 90% do custo do consumo de

água para tratamento de esgoto, mas não está tratando. Há na cidade verdadeira

indignação, uma verdadeira revolta com esse estado de coisas. E não é só na cidade

de  Alfenas,  mas  em  toda  a  região.  Recentemente  a  câmara  de  vereadores  de

Varginha chamou os técnicos e os dirigentes da Copasa para explicarem a forma de

funcionamento, a tecnologia empregada no tratamento de esgoto da cidade, mas não

ficou convencida. Em Guaxupé, a mesma coisa; em São Sebastião do Paraíso, da

mesma forma.

Por isso, presidente, propus, e a Comissão Extraordinária da Águas, de que sou

membro, aprovou, na semana passada, a realização de uma audiência pública no Sul

de Minas para que a gente possa debater a Copasa, o custo do tratamento de esgoto

e da água e também a tecnologia empregada.  É estranho a Copasa afirmar com

todas as letras que trata 96%, ou seja, quase 100%, dos esgotos de Alfenas.
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E a Epamig, uma empresa com credibilidade, com técnicos muito bem-formados,

faz uma análise da água e alerta os usuários da água de que esta está muito poluída,

está contaminada com esgotos.

Se lá, que é a 100ª estação de tratamento de esgotos, da qual foi feita uma grande

propaganda, o povo já paga pelo tratamento de esgoto e a Copasa afirma que trata

96% da água, sendo que ela está puro esgoto, o que podemos pensar das outras

estações de tratamento no nosso estado? O que será essa tecnologia, essa forma de

tratamento  de  esgoto  utilizada  pela  Copasa?  Lá  foram  investidos  mais  de

R$50.000.000,00  na  construção  da  ETE.  Pelo  que  estamos  vendo,  não  está

funcionando. Há um descontentamento geral. A Câmara de Vereadores de Alfenas

está cobrando um posicionamento da Copasa. Vamos chamar para essa audiência

pública,  além  do  presidente  da  Copasa,  a  Epamig,  para  que  possa  explicar  a

situação. Alguém está muito enganado.

Tenho a infeliz impressão de que é a Copasa que está errada, porque até agora ela

não  compareceu  para  explicar  nada.  Não  adianta  fazer  propaganda  bonita  na

televisão e nos jornais, se na hora em que você pega a água, ela está contaminada.

Não foi o PT quem examinou a água, foi a Epamig, que é uma empresa do Estado. A

empresa examinou, analisou a água e disse que ela é perigosa, está cheia de fezes e

de esgoto.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, agradeço-

lhe o aparte e parabenizo-o pelo pronunciamento. Quero simplesmente reforçar, na

mesma direção apresentada por V. Exa., que realmente anda muito mal a qualidade

do serviço  da Copasa.  Já acompanho essa questão há vários  anos.  O deputado

federal  Weliton Prado,  que também foi  deputado estadual  nesta  Casa por  muitos

anos, acompanhou e denunciou essa situação. Aliás, foi de autoria dele a iniciativa

que deu origem à criação da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais - Arsae-MG.

O deputado Pompílio Canavez - Parece que ela não está regulando nada direito.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Infelizmente, deputado, era isso mesmo

que eu queria comentar. Temos a agência reguladora que não regula coisa alguma.

Não  tem  a  menor  estrutura  e  condições  de  realizar  o  seu  trabalho.  Não  tem
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independência,  autonomia,  simplesmente  não  fiscaliza,  não  cumpre  o  seu  papel

constitucional  de  garantir  a  qualidade  na  prestação  do  serviço.  Já  denunciamos

inúmeras vezes a qualidade da água ao Ministério Público. Aliás, há um pequeno

município em Minas Gerais, cuja população reclamava da qualidade da água. Depois

de  muito  tempo,  foram  verificar  e  encontraram  na  caixa  d'água do  município,  no

reservatório, um cadáver, um corpo em decomposição. Isso só aconteceu depois de

muitas reclamações dos moradores da cidade. Então, a questão é muito grave. E não

estamos falando do que se paga e dos serviços que não são efetivamente prestados.

A população paga caríssimo pela água, e os serviços não são prestados. Paga-se

uma tarifa muito cara, e as pessoas ficam reféns da Copasa por 30 anos, que é o

período de concessão, renovado por mais 30 anos.

A Copasa presta serviço a quase todos os municípios do Estado de Minas Gerais.

Realmente, a situação é lamentável, uma vergonha. Darei o meu apoio a V. Exa. na

discussão desse assunto  na  audiência pública,  que é  fundamental.  Já realizamos

várias audiências em todas as regiões do Estado, como na região de Montes Claros.

É  preciso  que  o  governo  dê  condições  de  trabalho  à  Arsae  para  que ela  possa

realmente defender os consumidores e cumprir o seu papel de fiscalizar e garantir um

serviço  de  boa  qualidade.  Vamos  continuar  na  luta  por  uma tarifa  mais  justa  da

Copasa, pois é um dos serviços mais caros do mundo, e a população não aguenta

mais.

Parabenizo V. Exa. e deixo o meu testemunho de que é pura verdade o que está

acontecendo.  A população de  Minas  está  sofrendo  muito  com o  péssimo serviço

realizado pela Copasa. Obrigado.

O deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Elismar. V. Exa. abordou uma questão

importante ao falar da Arsae, e quero reforçar esse ponto. Uma das primeiras tarefas

da Arsae seria fazer uma revisão tarifária. O que os mineiros pagam pela água que

consomem é realmente justo? Quanto custa um litro de água na torneira da nossa

casa?

O valor histórico que vem sendo cobrado não é real. A agência reguladora deveria

fazer  revisão  tarifária.  Deveríamos  fazer  como  a  presidenta  Dilma  fez  agora  em

relação às hidrelétricas, amortizando o custo de construção das barragens.
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Estou  vendo  aqui  o  Jean,  ex-prefeito  de  Fama,  e  o  presidente  da  Câmara  de

Vereadores,  que  lutam  há muitos  anos  com a  Copasa.  Em  muitas  cidades  essa

empresa fez construções há 30 anos e amortizou. O custo da água embutido na tarifa

já deveria ter saído. Assim, o valor seria real. Repito, a Arsae já deveria ter iniciado

uma revisão da tarifa cobrada pela Copasa. Na última vez que estive lá, juntamente

com o deputado Elismar Prado, fizemos essa cobrança ao presidente. É claro que ele

alegou o que o deputado Elismar disse: “Não temos pessoal, não temos estrutura,

não temos condições”. O povo de Minas continuará pagando preço injusto e caro?

Em Alfenas a população paga pelo tratamento de esgoto há muito tempo, mas ele

não é feito. Segundo a Epamig, a água do Lago de Furnas está contaminada pelo

esgoto, e a Copasa afirma, em alto e bom som, através de propagandas, que trata

96% dos esgotos. Realizaremos audiência pública em Alfenas e chamaremos o povo

de Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, Passos, Varginha, Fama e demais cidades

da região para ouvir a Copasa, que nos deve uma explicação. Afinal, a tecnologia

utilizada por ela é eficaz ou não? Podemos confiar realmente que a água devolvida

aos rios e lagos está limpa ou não? Precisamos saber disso. A Arsae, que está sendo

convidada a participar dessa audiência pública, será cobrada. Ora, ela tem de cumprir

o  seu  papel.  A agência  reguladora  tem  uma obrigação.  Além  de  fazer  a  revisão

tarifária,  que deveria  ter  sido iniciada,  ela  também deve fiscalizar  a qualidade do

serviço  prestado.  Foi  publicada  matéria  de  página  inteira  no  jornal  Hoje  em Dia

informando que as águas do Lago de Furnas estão impróprias para uso porque estão

contaminadas pelo esgoto. Não deveria a Arsae imediatamente mandar seus técnicos

avaliarem a Copasa e acionar seus fiscais para cobrar da empresa que ela realmente

cumpra sua finalidade e trate os esgotos?

Era isso o que tinha a dizer, presidente. Gostaria apenas de lembrar que amanhã,

às 9 horas, teremos audiência pública na Comissão de Saúde, de que sou membro,

para  discutir  sobre  o  programa Mais  Médicos.  V.  Exa.  é  médico,  assim  como o

deputado Doutor Wilson. O assunto é muito importante. Convidamos a todos os que

nos veem a participar desse encontro. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
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O deputado Rogério Correia* - Cumprimento o presidente, deputado Hely Tarqüínio;

deputados  e  deputadas;  senhores  e  senhoras  da  imprensa  e  da  galeria;  nossos

telespectadores da TV Assembleia.

Hoje o assunto que me traz à tribuna é novamente a educação pública em Minas

Gerais. Infelizmente, mais uma vez, as notícias não são boas, embora fizéssemos

grande esforço para trazer no dia de hoje notícias boas aos professores, professoras,

educadores, educadoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação. O anúncio feito

ontem  sobre  a  negociação  entre  a  Secretaria  de  Educação  e  os  sindicatos,  em

especial o Sind-UTE, foi muito insuficiente em relação ao que realmente precisa a

educação pública em Minas Gerais,  ao que merecem os professores e ao que é

necessário para minimamente se buscar uma melhor relação entre a Secretaria de

Educação e o sistema educacional mineiro.

Com muita pompa e depois de muito suspense, o governo de Minas, por intermédio

da Secretária de Educação, Ana Lúcia Gazzola, anunciou míseros 5% de reajuste em

outubro deste ano para o sistema educacional dos trabalhadores em educação de

Minas  Gerais.  Sabem  por  que  digo  que  são  míseros  5%,  presidente  e  colegas

deputados? Recentemente, a Assembleia Legislativa, ainda nesta legislatura, votou

um projeto  de  lei  que impôs aos professores o chamado subsídio.  Na época,  as

bancadas  do  PT  e  do  PMDB,  em  sua  maioria,  e  o  Bloco  Minas  sem  Censura

rejeitaram a tese do subsídio. Nós o fizemos na época com vários argumentos, entre

eles  o  de  que  aquilo  traria  divisão  na  categoria  e  divergência  tão  grande  entre

professores  e  governo  do  Estado  que  iria  prejudicar  o  andamento  do  sistema

educacional em Minas.

Segundo,  dizíamos  que  era  o  anúncio  de  mais  arrocho  salarial  embutido  no

chamado  choque  de  gestão,  inventado  no  governo  Aécio  Neves  e  colocado  em

prática por ele próprio e pelo governador Anastasia. O fato é que agora o choque de

gestão, segundo a Secretária Renata Vilhena, já se encontra na sua quarta geração,

ou seja, é um choque de gestão possante, potente. Se aplicado no servidor público,

pode levar  à  morte,  de  tanto  que se  acumulou de voltagem. Já  avisávamos  que

estava  contido  no  subsídio  esse  arrocho  salarial  enorme.  Agora,  conforme

avisávamos,  o sindicato,  em especial  o  Sind-UTE, pediu  à  Assembleia  Legislativa
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quase implorando que não fosse aprovado o subsídio, pois havia um acordo assinado

pelo Secretário Danilo de Castro com o sindicato, com testemunho dos deputados de

vários  partidos,  inclusive  eu,  que na época liderava o Bloco Minas sem Censura.

Apesar  disso,  a  maioria  dos  deputados  quis  ser  subserviente  ao  governador

Anastasia e aprovou a lei que instalou o tal subsídio.

Deputado Paulo Lamac, foi  como prevíamos na época. Bom que chegou aqui o

presidente da nossa Comissão de Educação, deputado Duarte Bechir, cuja presença

saúdo.

Como dizíamos naquela época, haveria, a partir daí, uma contradição enorme entre

o  índice  que  seria  dado  nacionalmente  para  as  categorias  dos  trabalhadores  na

educação nos Estados com piso salarial e o índice, muito menor, para o subsídio, que

foi  a  forma que o  governo  encontrou  de  não  aplicar  o  reajuste  nacional  do  piso

nacional da categoria. Em outras palavras, o governo do Estado arrumou um truque,

uma mágica, em que professorados e os trabalhadores da educação foram atingidos.

Não  apenas  não  instalou  o  piso  nacional  da  categoria  como  passou  a  aplicar

anualmente um reajuste inferior ao reajuste do piso.

Darei um exemplo: no ano passado, deputado Paulo Lamac, e era o que eu dizia, o

reajuste para o piso da categoria nacional, que é o reajuste vinculado ao custo-aluno

calculado pelo  Ideb e  por  meio do  Fundo  de Manutenção e  Desenvolvimento  da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb -, foi de

22%. Em Minas os professores não tiveram o reajuste. Neste ano o reajuste previsto

será de quase 8%, mas o governo anunciou 5%. Se somarmos o déficit só desses

dois anos do que foi dado de reajuste para a categoria do ponto de vista do piso

salarial  e  o que será aplicado apenas em outubro do ponto de vista do subsídio,

teremos o arrocho da implantação do subsídio e o arrocho anual de um reajuste que

será sempre menor - e tem sido - do que o que estabelece o Fundeb por meio do

custo-aluno. O governo fez uma previsão de arrocho salarial ao longo do tempo, um

arrocho de uma só vez, e depois um arrocho que ao longo do tempo e do governo

permaneceria.

Depois  de  tanto  suspense,  depois  que  as  professoras  estavam  acampadas  há

quase 20 dias em frente à casa do governador, depois que o governador desmarcou
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uma reunião e marcou outra, sinceramente cheguei a pedir na Comissão de Direitos

Humanos, ontem - estávamos com três padres presentes, o deputado Padre João,

um padre de Nova Lima e um de Ribeirão das Neves -, que os padres fizessem uma

oração para sensibilizar o governador Anastasia. Quem sabe a oração sensibilizaria o

governador e teríamos uma boa notícia para as professoras? Saímos da reunião, e a

Profa. Beatriz me ligou e disse: “O governo anunciou 5%”. Perguntei a ela se eles

haviam descongelado a carreira. Ela disse que não, que apenas quem tem direito terá

2,5% da carreira ao final do ano, mas que a carreira continuava congelada. Perguntei

a ela se a alimentação das professoras havia sido discutida, para que elas pudessem

ter direito a pelo menos se alimentar da alimentação escolar dos alunos, visto que

essa punição feita pelo governo do Estado veio depois da greve. Ela disse: “Não,

esse assunto não foi tocado”.

Perguntei também a ela sobre o caso da anistia para as professoras, que estão

sendo punidas desde a greve de 2011. Ela respondeu: “Não, também esse assunto

não foi levado em consideração”. Indaguei o que foi levado em consideração, e ela

disse que o anúncio do governo ontem, depois de tanto suspense, foi  de 5%. No

mesmo dia o jornal O Tempo publicou que milhares de professores pedem para sair

da sala de aula todo ano, e que isso só vem aumentando. Está no jornal O Tempo de

ontem, não sei quantos professores por dia, um número elevado, pedem para sair da

escola,  o  que,  segundo a Secretaria  de  Educação,  é normal,  natural.  Segundo o

sindicato, e acho que ele está certo, é porque o salário é muito baixo e a carreira não

estimula o professorado.

Esse é o quadro da educação pública em Minas Gerais.  Não é, deputado Hely

Tarqüínio,  aquele  quadro  que aparece na  televisão,  em  que  as  professoras  e  os

professores abraçam os artistas globais satisfeitos. Esse não é o quadro da escola

estadual, esse é o quadro que o governo de Minas quer fingir para o Brasil. Já disse

várias vezes, o governo de Minas não governa mais, ele é hoje um comitê eleitoral do

senador. Minas Gerais tem um governo que só serve para estímulo da candidatura do

senador, o resto tem de ser escondido ou são mentiras contadas. E assim funciona

Minas Gerais.

Então,  queria,  mais  uma vez,  lamentar  o  descaso com que o  governo trata  os
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professores, fazendo um anúncio espetaculoso com índice baixo. Provavelmente, irá

à televisão dizendo que está dando um grande reajuste aos professores. Escutem só.

E os professores irão abraçar os artistas globais. Você, que está nos acompanhando

pela TV Assembleia, não acredite naquelas propagandas, visite uma escola, consulte

uma professora ou um professor e verá que aquilo não passa de propaganda, de

informe publicitário caro, pago pelo governo de Minas.

O deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Muito obrigado, nobre deputado Rogério

Correia. Gostaria de parabenizá-lo pela abordagem. Realmente preocupa-nos muito a

situação da educação no nosso estado, a remuneração dos profissionais e a falta de

observância do piso, que realmente envergonha a todos e coloca em xeque a efetiva

qualidade  da  educação  oferecida  aos  jovens  mineiros,  refletindo,  como  já  vem

acontecendo, na qualidade da formação e nos futuros profissionais do nosso estado.

Gostaria,  deputado Rogério Correia,  de  agradecer  o  seu aparte  e  abordar  uma

questão relacionada à educação, objeto de pronunciamento de parlamentar que nos

antecedeu, especificamente ligada à juventude e à educação: as drogas. O governo

federal apresentou um estudo muito consistente elaborado pela Fiocruz, baseado nas

teorias  e  nas  técnicas  mais  avançadas  de  pesquisa  disponíveis  no  mundo.  É

importante  dizer  que  a  Fiocruz é  uma instituição  acima  de  qualquer  suspeita  na

qualidade dos seus trabalhos e das suas pesquisas. Nessa pesquisa, ela foi auxiliada

pela  Universidade de Princeton,  uma das principais  norte-americanas,  no  que diz

respeito  à  metodologia  e  ao  monitoramento  de  pesquisas,  inclusive  nos  critérios

éticos de abordagem. Por exemplo, não entrevistaram menor de idade, não porque

não  existe  menor  de  idade  fazendo  uso  da  substância,  mas  foi  o  padrão  ético

estabelecido.  É  muito  importante  que  as  pessoas  compreendam,  porque

aparentemente não houve compreensão do parlamentar que nos antecedeu.

A pesquisa não é o mapa da droga no Brasil, e sim uma pesquisa específica sobre

o crack. Ela foi a primeira pesquisa com consistência realizada sobre crack no País.

Foram 25 mil pessoas questionadas e que apresentaram respostas. Talvez, esse seja

o  maior  estudo sobre  crack  feito no  mundo inteiro.  Veja  bem,  deputado Rogério,

comparando-o com estudos realizados anteriormente no Brasil, ele é 10 vezes maior.

Então, precisamos compreender que não consideraram a maconha, não porque ela
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não é droga, e sim porque é uma pesquisa sobre o crack. É preciso entender e ler, ler

com cautela para compreender.

Essa pesquisa foi acompanhada pela Universidade de Princeton - parece que foi

nessa universidade que o ex-presidente Fernando Henrique deu aula. Esse mesmo

presidente, do PSDB, hoje defende a descriminalização da maconha no Brasil.

Então, fico sem entender, na hora em que o parlamentar do PSDB vem aqui dizer

que o governo federal acha que maconha não é droga. Como ele pode falar isso se

referindo a uma pesquisa sobre o crack, ou seja, mostra um desconhecimento sobre

o  assunto  tratado.  O ex-presidente,  prócer  do  partido  dele,  fez  um documentário

chamado Quebrando tabus. Recomendo a todos que assistam ao documentário, para

verem o ex-presidente do PSDB defendendo a descriminalização da maconha.

Não estou aqui fazendo juízo de valor sobre isso. Há argumentos interessantes,

instigantes que devem ser debatidos, mas com coragem e de frente, e não fazendo

terrorismo e com desinformação como vimos observando aqui.

Eu  não  poderia  deixar  de  fazer  essas  observações.  As  metodologias  foram

extremamente  consistentes,  os  resultados  foram  impressionantes.  De  fato,  o

levantamento de estimativas de números foi feito apenas na Capital; agora o perfil do

usuário foi feito nas capitais, nas nove regiões metropolitanas federais, em cidades de

médio  e  pequeno  porte,  o  que  demonstra  que,  certamente,  quem  veio  aqui  se

pronunciar  sobre  a  questão  leu  apenas  metade  do  relatório.  A outra  metade  diz

respeito  ao  usuário,  cujo  perfil  foi  bem  mais  amplo  do  que  nas  capitais.  Isso

demonstra que não tinha lido tudo. Mas é importante que leia, pois foi um documento

importante e que vai subsidiar as políticas sobre drogas no País.

Muito  obrigado,  deputado;  muito obrigado,  presidente.  A questão do  crack é  de

máxima importância, é gravíssima no nosso país, e temos de tratá-la com a devida

seriedade.  Não  podemos  usar  um  problema grave  como o  crack como bandeira

política,  partidária.  Não  podemos  fazer  uma  discussão  superficial  de  algo  tão

profundo.

O deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Paulo Lamac.

Presidente,  vou encerrar,  mas queria  dizer  ao  deputado Paulo Lamac para  não

levar em consideração, não levar a mal o que disse o deputado João Leite. Ele não
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agiu de má-fé, foi ignorância mesmo; não sabia que a pesquisa tratava apenas do

crack. Foi ignorância mesmo, pois ignorou o assunto em relação a essa droga.

No que diz respeito à maconha, concordo com V. Exa., pois é algo polêmico. Das

poucas  coisas  que  concordo  com  o  ex-presidente  Fernando  Henrique,  uma  é  a

descriminalização das drogas, em especial da maconha. É um tema que é um tabu,

mas que precisa ser discutido. Uma coisa, deputado Hely Tarqüínio, é certa: hoje o

enfrentamento  das  drogas  no Brasil  ou  nos  Estados Unidos,  onde  o  pressuposto

fundamental é a repressão ao tráfico, é completamente insuficiente para diminuir o

uso e o próprio tráfico de drogas aqui ou no mundo. Esses dados também têm de ser

levados  em  consideração.  Vamos  continuar  dando  murros  em  ponta  de  faca,

aprisionando, nas cadeias, em especial os jovens negros, mulatos, etc., que são os

que mais são presos? Essa é a melhor forma de combater as drogas ou é por meio

de mecanismos em que se reconheça que é preciso tratar o viciado e que, portanto, o

Serviço Único de Saúde tinha de estar à disposição também do tratamento para os

usuários, assim como é necessário fazer uma prevenção às drogas? Falo isso com a

propriedade  de  quem  foi  relator  da  CPI  do  Narcotráfico.  Pude  conhecer  o  que

significa a repressão ao tráfico de drogas e a insuficiência dessa política, por mais

que se amplie a repressão às drogas, que leva também à possibilidade de corrupção.

Então,  nesse caso,  concordo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Essa é uma questão que não pode ser tratada com preconceito e que muito menos

deve ser politizada, ideologizada e partidarizada, como fez o deputado João Leite. Ele

não fez por mal. Não o leve a mal, pois foi por ignorância mesmo. 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.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº  299/2011 ao Projeto de Lei  nº 20/2011, ambos do

deputado Elismar Prado, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 24 de setembro 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 do Projeto de Lei nº 4.244/2013, do Procurador-Geral de Justiça, ao Projeto

de  Lei  nº  4.520/2013,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  por  guardarem

semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 24 de setembro 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 do Projeto de Lei nº 3.195/2012 ao Projeto de Lei nº 77/2011, ambos do

deputado Celinho do Sinttrocel, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 24 de setembro de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173, c/c o art. 174, do Regimento Interno,

reforma despachos anteriores, tornando sem efeito: a prejudicialidade atribuída pelo

presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  aos  Requerimentos  nºs  5.437  e

5.443/2013, do deputado Leonardo Moreira, os quais determina sejam encaminhados

à  Comissão  de  Segurança  Pública  para  deliberação;  e  a  distribuição  do

Requerimento nº  5.456/2013,  do deputado Cabo Júlio,  à Comissão de Segurança

Pública, o qual determina seja anexado ao Requerimento nº 5.437/2013.

Mesa da Assembleia, 24 de setembro de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, no uso de suas atribuições e em virtude do recebimento de ofício
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encaminhado pelo  presidente  da  Comissão de Direitos  Humanos informando erro

material no Requerimento nº 5.446/2013, reforma despacho anterior e determina que,

em razão da natureza da matéria, a referida proposição seja redistribuída à Comissão

de Direitos Humanos.  Sendo assim, o requerimento fica aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, e o prazo para a apresentação do recurso

previsto no art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação desta decisão.

Mesa da Assembleia, 24 de setembro 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

que o Projeto de Lei nº 2.541/2011 seja distribuído à Comissão de Saúde. Ficam

mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e os

demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 24 de setembro de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.614 a 5.616, 5.620 a

5.624, 5.632, 5.634, 5.638, 5.641, 5.643, 5.648 a 5.650, 5.652, 5.655, 5.656, 5.659,

5.660, 5.663 a 5.665, 5.668 a 5.673 e 5.683 a 5.685/2013, da Comissão de Direitos

Humanos, 5.617 a 5.619, 5.625 a 5.627, 5.631, 5.633, 5.635 a 5.637, 5.639, 5.640,

5.642,  5.644  a  5.647,  5.653,  5.654,  5.657,  5.662,  5.666,  5.667 e  5.674/2013,  da

Comissão  de  Segurança  Pública,  5.628  a  5.630  e  5.661/2013,  da  Comissão  de

Política  Agropecuária,  5.651/2013,  da  Comissão  do  Trabalho,  5.658/2013,  da

Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  5.675,  5.678  e  5.680  a  5.682/2103,  da

Comissão de Combate ao Crack,  5.676/2013,  da Comissão de Saúde,  e 5.677 e

5.679/2013, da Comissão de Meio Ambiente. 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  Administração  Pública  -  aprovação,  na  12ª
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Reunião Ordinária,  em 10/9/2013,  dos Requerimentos nºs  5.362 e 5.510/2013,  do

deputado Ivair Nogueira, e 5.363/2013, do deputado Duarte Bechir; de Transporte (2)

-  aprovação,  na  17ª  Reunião  Ordinária,  em  11/9/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.731/2013, do deputado Rômulo Viegas, e dos Requerimentos nºs 5.327/2013, do

deputado Leonídio  Bouças,  5.445/2013,  do  deputado Anselmo  José  Domingos,  e

5.468 a 5.473/2013 e 5.508/2013, da Comissão de Assuntos Municipais; e aprovação,

na  18ª  Reunião  Ordinária,  em  18/9/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.268/2012,  do

deputado Delvito Alves, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 5.559/2013, da

deputada Liza Prado, e 5.569 a 5.571/2013, do deputado Anselmo José Domingos;

do  Trabalho  (2)  -  aprovação,  na  18ª  Reunião  Ordinária,  em  11/9/2013,  dos

Requerimentos  nºs  5.458  e  5.459/2013,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel;  e

aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 18/9/2013, do Projeto de Lei nº 4.385/2013,

do deputado Jayro Lessa, com a Emenda nº 1, e do Requerimento nº 5.567/2013, do

deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Política Agropecuária - aprovação, na 14ª Reunião

Ordinária,  em 11/9/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.338/2013,  do  deputado Sargento

Rodrigues,  e  dos  Requerimentos  nºs  5.365/2013,  da  Comissão  de  Participação

Popular, 5.455/2013, do deputado Bosco, e 5.476/2013, da deputada Liza Prado; da

Pessoa com Deficiência (2) - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 12/9/2013,

dos Requerimentos nºs 5.332 e 5.348/2013, da deputada Liza Prado; e aprovação, na

17ª Reunião Ordinária, em 19/9/2013, do Requerimento nº 5.560/2013, da deputada

Liza Prado; Esporte - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 10/9/2013, do Projeto

de  Lei  nº  4.336/2013,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  e  do  Requerimento  nº

5.475/2013, do deputado Ivair Nogueira; de Segurança Pública (3) - aprovação, na

24ª  Reunião  Ordinária,  em  10/9/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.315/2013,  da

deputada  Rosângela  Reis,  e  4.361/2013,  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  e  dos

Requerimentos nºs 5.457, 5.503, 5.505, 5.509, 5.512, 5.511, 5.514 e 5.515/2013, do

deputado  Cabo  Júlio,  5.474/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  5.504  e

5.506/2013,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  ficando  prejudicados  os

Requerimentos  nºs  5.437  e  5.443/2013,  do  deputado  Leonardo  Moreira,  e

5.513/2013, do deputado Sargento Rodrigues; aprovação, na 25ª Reunião Ordinária,

em 17/9/2013, dos Requerimentos nºs 5.520/2013, do deputado Sargento Rodrigues,
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e  5.534  a  5.539/2013,  do  deputado  Cabo  Júlio;  e  aprovação,  na  26ª  Reunião

Ordinária,  em  24/9/2013,  dos  Requerimentos  nºs  5.564/2013,  da  deputada  Liza

Prado, 5.572, 5.577 a 5.580 e 5.585/2013, do Deputado Cabo Júlio, 5.586/2013, do

Deputado Deiró Marra, e 5.589 e 5.596/2013, do Deputado Sargento Rodrigues; de

Turismo - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 17/9/2013, do Projeto de Lei nº

4.091/2013,  do  deputado  Carlos  Mosconi,  e  dos  Requerimentos  nºs  5.438  e

5.566/2013,  da deputada Liza Prado, 5.444/2013,  do deputado Vanderlei  Miranda,

5.453 e 5.454/2013,  do deputado Antônio Carlos Arantes, 5.462 e 5.507/2013,  do

deputado Ivair Nogueira, e 5.521/2013, do deputado Bosco; de Assuntos Municipais -

aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  17/9/2013,  dos  Requerimentos  nºs

5.303/2013,  do  deputado Duarte  Bechir,  5.352/2013,  do  deputado Bosco,  5.369 a

5.372/2013,  do  deputado Arlen  Santiago,  5.450 a 5.452/2013,  do  deputado Fábio

Cherem, 5.524 e 5.525/2013, do deputado Inácio Franco, e 5.526 a 5.530/2013, do

deputado  Ivair  Nogueira;  de  Cultura  -  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em

11/9/2013, do Requerimento nº 5.460/2013, do deputado Ivair Nogueira; de Saúde -

aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em  18/9/2013,  dos  Requerimentos  nºs

5.355/2013, do deputado André Quintão, 5.364/2013, da Comissão de Participação

Popular,  5.461/2013,  do deputado Ivair  Nogueira,  e  5.562/2013,  da deputada Liza

Prado; e de Educação - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária,  em 18/9/2013, dos

Requerimentos nºs 5.518 e 5.519/2013, do deputado Ulysses Gomes, e 5.573/2013,

da deputada Liza Prado (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 533/2013, do

governador do Estado, em que solicita a retirada de tramitação do substitutivo ao

Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, e os requerimentos dos deputados Fabiano

Tolentino em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.386/2013,

Duarte Bechir em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.253/2013

e Fred Costa em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.710/2013

(Arquivem-se o substitutivo e os projetos, respectivamente.); nos termos do inciso XXI

do art. 232 do Regimento Interno, os requerimentos dos deputados Paulo Guedes e
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outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a

Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais pelos 36 anos de sua criação, Luiz

Humberto Carneiro e outros (2) em que solicitam a convocação de reuniões especiais

para homenagear a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia - Aciub - pelos

80 anos de sua fundação e para homenagear o Grupo Martins de Uberlândia pelos 60

anos de sua fundação, André Quintão e Dinis Pinheiro e outros em que solicitam a

convocação de reunião especial para homenagear a Associação Profissionalizante do

Menor - Assprom - pelos 38 anos de sua fundação,  Ivair Nogueira e outros em que

solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Precon pelos 50 anos

de sua fundação, Juninho Araújo e outros em que solicitam a convocação de reunião

especial para homenagear a Consul - Cooperativa de Consumo dos Empregados da

Usiminas Ltda., do Município de Ipatinga, pelos 50 anos de sua fundação e Vanderlei

Miranda  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para

homenagear  o  Hospital  de  Olhos  Dr.  Ricardo  Guimarães  pelos  30  anos  de  sua

fundação;  e,  nos  termos  do  inciso  XXX  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  o

requerimento  do  deputado  eleito  Getúlio  Neiva  em  que solicita  a  prorrogação do

prazo de sua posse por trinta dias contados a partir do término do prazo inicial.

O presidente - A presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,

mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão e Votação de Indicações

O presidente - Indicação nº 77/2013, feita pelo Governador do Estado, do nome do

Sr. Gilberto Pinto Monteiro Diniz para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais.  A Comissão Especial opina pela aprovação do nome.

Vem  à  Mesa  o  requerimento  do  deputado  Adalclever  Lopes  em  que  solicita  o

adiamento da discussão da Indicação nº 77/2013. A presidência verifica, de plano,

que  já  se  configurou  o  quórum  para  votação.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

A presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para

a discussão das matérias constantes na pauta.

Indicação nº 80/2013, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Ângela



1409
____________________________________________________________________________

Maria Prata Pace Silva de Assis para o cargo de presidente da Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais - Jucemg. A Comissão Especial opina pela aprovação do

nome. Vem à Mesa o requerimento do deputado Adalclever Lopes em que solicita o

adiamento da discussão da Indicação nº 80/2013. A presidência verifica, de plano,

que  já  se  configurou  o  quórum  para  votação.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

2ª Fase

O presidente - Esgotado o prazo destinado 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 - Vem à Mesa o requerimento do deputado Adalclever Lopes em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

3.342/2012 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

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

A presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para

a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.342/2012, do Tribunal de Justiça, que

altera os quadros de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de

Justiça e da Justiça de Primeiro Grau. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 e

2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado

Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* - Muito obrigado, presidente. Agradeço ao ilustre

presidente, deputado Hely Tarqüínio. Este é o momento oportuno não só para este

deputado, mas para este Poder, deputado Duarte Bechir. Neste momento estamos

discutindo  o  Projeto  de  Lei  nº  3.342/2012,  que  altera  os  quadros  de  cargos  de

provimento  em  comissão  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  e  da  Justiça  de

Primeiro Grau. Solicitei  à assessoria da Mesa que nos fornecesse cópia da nossa

emenda, deputado Rogério Correia. Deputados Rogério Correia e Adalclever Lopes,
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gostaria  muito  de contar  com o apoio de  V.  Exas.  porque é um assunto  que diz

respeito ao próprio tribunal. É bom que se deixe claro que todos nós que estamos

aqui para discutir esse projeto queremos a sua aprovação, mas o governo do Estado

manda a esta Casa um projeto de lei extinguindo secretarias e centenas de cargos de

recrutamento amplo, numa tentativa de reduzir gastos com a máquina pública, para

que o governo tenha condições de funcionar com o mínimo de eficiência. Isso, Sr.

Presidente  e  Srs.  Deputados,  considerando  a  arrecadação  do  Estado  de  Minas

Gerais, que não é aquela que o governo desejaria.

Deputado Duarte Bechir, esse projeto cria inúmeros cargos do Tribunal de Justiça e

remaneja outros cargos. É a oportunidade que o tribunal tem até de cumprimento,

deputado  Adalclever  Lopes,  do  art.  2º,  §  2º,  da  Resolução  nº  88,  do  Conselho

Nacional de Justiça. Mas é bom deixar claro que apresentei uma emenda a esse

projeto, que estou aguardando chegar às minhas mãos, aproveitando que o governo

do  Estado dá não só  uma sinalização,  mas  uma demonstração  concreta  de  que

precisa  reduzir  gastos  no  Poder  Executivo,  ao  encaminhar  projeto  extinguindo

secretarias e centenas de cargos no Estado.

Quer dizer, se o governo está com dificuldade de caixa, é necessário que o Poder

Legislativo esteja atento também para ajudar nessa demanda do Poder Executivo. De

que forma podemos ajudar? Primeiro, não só votando aqui projeto que extingue as

secretarias e os cargos, mas também mostrando ao governo que,  no “tribunal  de

injustiça militar”, continua a farra, a farra com dinheiro público e membros do tribunal.

Estou dizendo aqui não é da Justiça Militar de 1º grau, mas do tribunal. Nós, que

somos operadores do direito,  sabemos que a Justiça de 2º  grau é o Tribunal  de

Justiça  Militar.  Há uma farra  com  o  dinheiro  público,  um  gasto  escandaloso  com

salários de juízes - aliás, são apenas 7 juízes, deputado Rogério Correia - do “tribunal

de injustiça militar”.

Em que pese a lei  estadual que aprovamos nesta Casa dizer que o subsídio do

governador  do  Estado  é  o  teto  do  funcionalismo,  da  ordem  de  R$25.323,00,  no

“tribunal  de  injustiça  militar”  continuam-se  pagando  salários,  deputado  Adalclever

Lopes, de R$70.000,00 e R$80.000,00 para os seus juízes.

Aí,  deputado  Dilzon  Melo,  V.  Exa.,  nosso  1º-secretário  nesta  Casa,  vem
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acompanhando o esforço que o governo tem feito para reduzir gastos, aliás, com um

projeto nesta Casa. Já solicitei à nossa assessora Beatriz que nos forneça a emenda

que apresentamos ao projeto, cujo objetivo é extinguir o “tribunal de injustiça militar”.

Quero  que  a  nossa  assessoria  da  Mesa  solicite  a  cópia  dessa  emenda  que

protocolamos em Plenário para fazermos a leitura.

O Projeto nº 3.342 prevê a criação de cargos no Tribunal de Justiça. Por outro lado,

o governo do Estado tem um projeto tramitando nesta Casa cortando uma série de

gastos  e  extinguindo  secretarias.  O  governo,  aliás,  retirará  da  pasta  do  PDT  a

Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, que é a única que o partido possui. Então,

o governo está cortando na própria carne centenas de cargos de recrutamento amplo.

Enquanto isso, deputado Dilzon Melo, no “tribunal de injustiça militar”, continua a

farra dos salários. Não mudou nada. Eles continuam dando uma demonstração de

desrespeito.  A quem? Ao cidadão e ao  pagador  de  impostos.  Enquanto  o  salário

deveria ser fixado na forma do subsídio, que é da ordem de R$25.323,00, temos lá,

deputado Dilzon Melo, uma assessora de imprensa com cargo de nível médio que

recebeu salários de R$104.000,00 e pensionistas aposentadas com um salário de

R$125.000,00. Pergunto: será que o “tribunal de injustiça militar” vive numa ilha? Será

que não faz parte da administração direta dos Poderes do Estado? Será que para

aquele  tribunal  não  existe  o  cumprimento  da  Constituição  da  República,

especialmente daquilo que é previsto pelos arts. 37 e 39? O art. 37, no seu caput, diz

o seguinte: “Os Poderes da União, dos estados e dos municípios serão regidos por

princípios”. O primeiro deles é a legalidade; depois a moralidade, a impessoalidade, a

publicidade e a eficiência.

Deputado  Adalclever  Lopes,  pergunto:  há  moralidade  em  terem  membros  do

Tribunal de Justiça para julgar, por mês, 800 processos, enquanto a juíza de Araguari

tem para julgar sozinha 7.300? Será que o cidadão da ponta da linha quer uma justiça

que só existe em três estados do Brasil? “Tribunal de injustiça militar” só existe em

Minas Gerais, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Nas outras 24 unidades da

Federação não existe “tribunal de injustiça militar”. Pergunto: para que vamos permitir

o  funcionamento desse tribunal? É uma afronta à democracia,  um desrespeito ao

cidadão.  Diria  mais:  é  um  escárnio,  é  zombar  do  contribuinte,  do  pagador  de
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impostos.  Imaginem  que  temos  lá  um  almoxarife  recebendo  um  salário  de

R$37.000,00.  Qual  é  a  mágica?  Qual  o  arranjo  administrativo  feito  para  esse

cidadão?

Pasmem,  senhoras  e  senhores  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,

estamos discutindo o Projeto de Lei nº 3.342, do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais,  ao  qual  votaremos favoravelmente.  A emenda que apresentamos a

esse projeto, além de extinguir o Tribunal de Justiça Militar, determina que o recurso

orçamentário  vá  para  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado.  Qual  o  motivo?  O

desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

vivencia uma situação dificílima: sem recursos para instalar novas comarcas e para a

criação  de  varas,  onde  o  Judiciário  precisa  funcionar,  onde  o  cidadão,  o

jurisdicionado, precisa ser atendido com maior eficiência. Enquanto isso, deputado

Hely Tarqüínio, existe a farra do Tribunal de Justiça Militar. Imagine V. Exa. que nós

obedecemos  aqui  ao  teto  salarial.  Deputado  estadual  tem  como  remuneração  o

salário de R$20.042,00, esse é o nosso vencimento, que corresponde a 75% do que

recebe o deputado federal, cerca de R$26.700,00. O desembargador de Minas Gerais

recebe subsídio de R$25.323,00. Mas, deputado Dilzon Melo, no Tribunal de Justiça

Militar, não. V. Exa. como 1º-secretário desta Casa deve saber as dificuldades que,

muitas vezes, a Assembleia tem com o seu orçamento. No Tribunal de Justiça Militar,

continuam com a farra salarial, lá ninguém obedece ao teto. Quando abrimos o site

do Tribunal de Justiça Militar e pesquisamos, mês a mês, o salário dos magistrados,

vemos, deputado Hely Tarqüínio, que em nenhum mês eles cumpriram o teto salarial.

O pior ainda, deputado Hely Tarqüínio, é que Tribunal de Justiça Militar de Minas

Gerais só existe em Belo Horizonte, não há no interior. A Justiça militar de 1º grau é

também da capital, não existe no interior. Mas, pasmem!, quatro juízes coronéis, que

estão  na  farra  do  salário  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  estão  recebendo  diárias,

porque um coronel desses foi convidado para fazer uma palestra, em Uberlândia,

para policiais  militares.  Isso é um desrespeito.  Estamos aqui  com a  emenda que

apresentamos, que determina a extinção do Tribunal de Justiça Militar do Estado e a

criação,  na  estrutura  do  Tribunal  de  Justiça do  Estado,  da  Câmara Militar,  a  que

devem competir as atribuições legais e constitucionais do extinto Tribunal de Justiça
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Militar.

Quero manifestar minha satisfação em poder apresentar essa emenda ao projeto e

dizer que o fizemos de forma muito consciente. Vamos extinguir o tribunal, vamos

acabar com a farra. O dinheiro que é empregado hoje no “tribunal de injustiça militar”

será empregado no Tribunal  de Justiça para que cada vez mais alivie  juízes que

estão no interior abarrotados de processo. Imaginem se, com essa ação, consigamos

criar novas comarcas, novas varas no interior do Estado, porque vai haver dinheiro,

com a extinção desse tribunal.  Quem vai  ganhar  com isso? O cidadão.  O policial

militar não precisa de Justiça Militar, ou melhor, de Tribunal de Justiça Militar. O que

estamos propondo não é a extinção da Justiça Militar, que é o 1º grau, mas sim do

Tribunal de Justiça Militar, pois o policial militar não precisa dele, como acontece nas

outras 24 unidades da Federação, onde não existe esse tipo de tribunal.

Quero manifestar, Sr. Presidente, minha alegria de ser autor dessa emenda e dizer

que verdadeiramente podemos avançar, deputado Dilzon, e mostrar a Minas Gerais,

que,  neste  estado  não  faz  falta  o  tribunal,  cujos  membros  são  quatro  coronéis

aposentados da Polícia Militar, que têm cargo vitalício. E um detalhe, deputado Dilzon

- e aqui há uma proposta de emenda à Constituição de nossa autoria em andamento:

nem  sequer  é  exigido  notório  saber  jurídico  desses  coronéis.  Um  deles,  ex-

comandante-geral da Polícia Militar,  o Cel.  Sócrates Edgard dos Anjos, quando foi

nomeado juiz do Tribunal, sequer era aluno do 1º período do curso de direito. E o pior:

vemos esse moço reformar a sentença dos juízes togados da Auditoria Militar. Aliás,

deputado Dilzon,  ele reformou a sentença de uma doutora. Na época em que foi

nomeado, o coronel nem sequer era aluno do 1º período de direito. É uma vergonha

permitir que um tribunal desses continue a existir.

Aproveito a presença, na antessala do Plenário, de nosso líder Mourão para dizer-

lhe: líder Mourão, V. Exa. precisa dizer ao governador, que está cortando despesas,

mas,  por  outro  lado,  manda  para  esta  Casa  uma  proposta  de  nova  dotação

orçamentária, de suplementação orçamentária para o “tribunal de injustiça militar” na

ordem de quase R$300.000.000,00 … Para quê? Para bancar a farra de salários

desses coronéis com a justiça que, acima de tudo, não é justa. Uma justiça que foi

criada apenas para proteger aqueles que são corruptos e passar a mão na cabeça.
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Já disse e não me canso de repetir o caso concreto do Cel. Reinaldo Martins, ex-

coronel da ativa da Polícia Militar. Quando ele foi julgado, estava usando o veículo

oficial  da  Polícia  Militar,  durante  o  expediente  de  trabalho,  num  motel,  com  sua

subordinada, quando foi assaltado na saída do motel. Levaram o carro, a pistola 40, o

celular, enfim, tudo do Estado. O coronel estava num motel, com o veículo e a arma

do Estado, no horário de expediente. Ele foi julgado no Tribunal de Justiça Militar. Não

preciso  nem  dizer,  deputado  Dilzon,  qual  foi  o  veredicto,  qual  foi  a  sentença:

absolvição. Por quê? Porque lá no tribunal ele foi julgado por quatro coronéis, ex-

colegas de corporação. Uma vergonha, deputado Dilzon. É uma vergonha.

E não é só uma vergonha sobre os 800 processos para 7 juízes fazerem uma farra

com o dinheiro público, é também uma vergonha ver o mérito da sentença. É para

isso que serve o Tribunal de Justiça Militar.

Portanto, Sr. Presidente, encerro dizendo que vamos continuar amanhã. Quero que

seja registrado e descontado o meu tempo, pois já falei cerca de 19 minutos. Então

encerro a minha discussão e permaneço inscrito para amanhã. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Esse projeto de lei nos foi enviado em julho de 2012

pelo  desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  presidente  do  Tribunal  de

Justiça,  a  quem  saúdo.  O  projeto  prevê  a  criação  de  320 cargos  de gerente  de

contadoria e de 1.237 cargos de gerente de secretaria, de provimento em comissão e

recrutamento  limitado.  Ou  seja,  todos  são  cargos  de  recrutamento  limitado.  Para

explicar ao nosso telespectador da TV Assembleia e ao povo de Minas Gerais, para

esse tipo de cargo o servidor não pode ser nomeado ao bel-prazer do Tribunal de

Justiça. Cargo de recrutamento limitado é cargo de concurso público. Apenas aqueles

que passam em concurso podem assumir  o  cargo de recrutamento limitado,  cuja

criação aqui é solicitada pelo Tribunal de Justiça. O posicionamento da bancada, do

bloco é favorável ao projeto de lei, à criação desses cargos de recrutamento limitado.

Se  esses  cargos,  a  serem  criados,  fossem  de  recrutamento  amplo,  certamente

teríamos um posicionamento contrário. Mas, nesse caso, não se trata disso, e, sim,

de uma necessidade que o Tribunal de Justiça coloca para o seu funcionamento.
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É sabido  que o Tribunal  de Justiça possui  uma carência  grande de servidores.

Acompanhei a greve dos servidores da Justiça, encabeçada pelo Serjusmig e pelo

Sinjus, e pude verificar não apenas o rebaixamento salarial existente para a grande

maioria dos servidores da primeira e da segunda instâncias do Tribunal de Justiça,

mas também a ausência de pessoal, o que sobrecarrega o trabalho. Isso justifica,

evidentemente,  termos  uma  política  de  melhoria  nas  condições  de  trabalho  dos

servidores da Justiça também.

Algumas questões na Justiça nos levam a levantar problemas da Justiça mineira, e

gostaria  de mencionar alguns deles.  Presidente,  temos fatos ocorrendo em Minas

Gerais que, no meu entender, merecem do Ministério Público, do Tribunal de Justiça

e do Tribunal  de Contas um olhar mais rigoroso.  Refiro-me à fiscalização do que

ocorre  no  Estado.  Essa função cabe também à  Assembleia  Legislativa.  Aliás,  eu

começaria  pela  Assembleia Legislativa,  até para que façamos uma crítica interna.

Mas esta  Casa não  consegue hoje  ter  força  suficiente  para fiscalizar  os  atos  do

Executivo. Para V. Exa. ter uma ideia, o bloco de oposição solicitou a instalação aqui

de mais de 15 comissões parlamentares de inquérito, devido a fatos evidentes, que

necessitavam  de  uma  abordagem  mais  rigorosa  do  Parlamento.  Mas  não

conseguimos instalar nenhuma comissão parlamentar de inquérito com esse objetivo.

Recentemente,  solicitei,  juntamente  com  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  a

instalação de uma CPI, para verificarmos essas denúncias que a Polícia Federal tem

feito do Instituto Mundial do Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC. Foram feitos

contratos do Ministério do Trabalho e Emprego com órgãos do Estado, como o Idene

e o  Iter,  e  isso  levou a Polícia Federal  a  apreender  e a deter,  dentro da  Cidade

Administrativa,  documentos  e  pessoas  que  ali  trabalhavam.  Recentemente,  em

especial,  isso  ocorreu  também  com pessoas  do Idene.  Houve a  coleta  de  várias

provas de contratos  feitos entre o IMDC e o governo que não foram executados,

como os contratos do programa ProJovem e do programa de instalação de cisternas

no  nosso  semiárido.  Esses  contratos  foram  assinados,  mas  as  obras  não  foram

executadas.  As  obras  teriam  o  aporte  de  milhões  de reais.  Evidentemente,  seria

responsabilidade do governo do Estado fiscalizar o contrato ou o convênio assinado

com esse instituto. Embora o recurso tenha vindo do governo federal - tudo em Minas
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é feito com verba do governo federal -, a fiscalização e o contrato, nesse caso, cabem

ao órgão do Estado e, nesses contratos, mais especificamente, ao Idene. O próprio

ministro do Trabalho questionou o porquê de Minas Gerais não ter feito a fiscalização

do Idene na contratação desse instituto, o IMDC.

Não é a primeira vez que solicito uma CPI para investigar o Instituto Mundial de

Desenvolvimento e Cidadania - IMDC. Já havíamos solicitado isso há cerca de um

ano, porque já havia indícios de que o IMDC não cumpria os convênios que estavam

sendo feitos, tanto é que recentemente o governo do Estado informou que já havia

recomendações de não se firmarem convênios e contratos com o instituto,  por  já

desconfiar dele. Já havíamos solicitado essa CPI há mais tempo. Provavelmente o

prejuízo teria sido menor se naquela época tivéssemos instalado essa CPI e cercado

esse instituto com base nas denúncias de desvios. Repito:  já havíamos feito esse

pedido há mais de um ano, e nada foi feito. Agora, a Polícia Federal consegue apurar

a situação e denunciar o instituto. O que víamos é que o IMDC continuava atuando no

governo, com convênios mais recentes tanto em relação ao ProJovem quanto no que

se  refere  às  cisternas.  Esse  é  um  dos  exemplos  de  casos  para  os  quais  não

conseguimos instalar CPI. Julgo necessária a CPI para uma investigação em Minas

Gerais.

Vou citar  outro  exemplo importante:  a PPP firmada entre o governo do Estado,

tendo por objeto o Mineirão, e a Minas Arena. O que acontece com esse contrato? O

Tribunal de Contas do Estado tem relatório pormenorizado de auditoria realizada. O

próprio órgão de auditoria do Tribunal de Contas constata que houve obras que não

foram realizadas, embora tenham sido pagas. O próprio Tribunal de Contas diz que o

projeto de engenharia e arquitetura para a reforma do Estádio Mineirão foi feito sem

licitação. Trata-se de projeto extremamente caro, que custou quase R$18.000.000,00,

valor  três  vezes  superior  ao  que  custou  todo  o  procedimento  de  engenharia  e

arquitetura  da  Cidade  Administrativa,  feito  pelo  escritório  renomado  de  Oscar

Niemeyer.  O  projeto  do  Mineirão,  sendo  uma  reforma,  custou  três  vezes  mais,

aproximadamente R$18.000.000,00. O Tribunal de Contas coloca isso como falha,

acrescentando  que  outras  obras  foram  pagas,  mas  não  construídas.  Na  ocasião,

também solicitamos uma CPI para investigar o que significou essa PPP com a Minas
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Arena, que hoje nos traz diversos problemas que precisam ser verificados. Também

não conseguimos a instalação dessa CPI.

Solicitamos outra CPI para averiguar o cumprimento, ou o não cumprimento, porque

temos  não  apenas  indícios,  mas  comprovação de que o  governo  do Estado  não

respeita  a Constituição no que tange aos 12% obrigatórios  da  saúde e  aos 25%

obrigatórios da educação. Ano a ano, recolhemos os dados levantados pelos técnicos

do Tribunal de Contas. Mesmo os dados aprovados no pleno do Conselho do Tribunal

de Contas estabelecem anualmente que a quantia foi inferior aos 12% e aos 25%. Se

somarmos  de  2003  até  o  ano  passado,  vamos  obter  um  déficit  de

R$8.000.000.000,00  que  não  foram  investidos  na  saúde  pública  e

R$8.000.000.000,00 que não foram investidos na educação pública.  Portanto, são

R$16.000.000.000,00  a  menos  do  que  obriga  a  Constituição  Federal  a  serem

aplicados em prol da educação e da saúde pública. Sabemos que, evidentemente,

quando isso não acontece, sofrem as escolas públicas, os hospitais, os centros de

saúde, enfim, são menos recursos que vão para os setores essenciais do Estado; por

isso, nesses dois aspectos, os nossos constituintes estabeleceram que haveria um

índice obrigatório ano a ano.

Também  não  fomos  felizes  em  conseguir  assinaturas  para  a  criação  dessas

comissões  parlamentares  de  inquérito.  Eu  poderia  citar  diversas  CPIs  que  a

Assembleia Legislativa se negou a instituir. Foram mais de 15 comissões. Julgo que

essas fiscalizações seriam extremamente necessárias, mas não ocorreram.

Sr. Presidente, assim como a Assembleia Legislativa não fiscaliza devidamente o

Poder  Executivo  em  Minas,  o  Tribunal  de  Contas  não  o  faz  com  a  radicalidade

necessária. Recentemente, em vez de rejeitar as contas do governador desde 2003,

o Tribunal vem fazendo remendo político, não tomando uma decisão técnica, como

deveria,  e, mesmo com ressalvas,  aprova essas contas, chegando ao absurdo de

estabelecer  um  tal  termo  de  ajustamento  de  gestão  -  TAG.  Isso  faz  com  que  a

Constituição Mineira fique abaixo do acordo firmado entre o governo e o Tribunal de

Contas.  Agora,  o governo precisa obedecer a esse acordo,  e não à Constituição.

Chego então ao assunto que me remete ao Tribunal de Justiça. Estranhamente, esse

órgão diz que está tudo bem, que já que o governo está obedecendo ao TAG, está
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tudo certo com as contas. É claro que cabe recurso, mas esse Tribunal diz que não

acatará a ação do Ministério Público, porque observou que o TAG foi respeitado. Mas

o  Tribunal  não  observou  a  Constituição,  e  sim  o  TAG.  Isso  deixa  qualquer  um

boquiaberto. O Tribunal de Justiça reconhece que, respeitado o TAG, não há que se

levar adiante a ação do Ministério Público. É difícil acreditar nisso. Quem me ouve

falando pensa que devo estar incorrendo em erro de leitura. Fiquei tão abismado com

isso que pedi  à  assessoria  técnica  da  nossa bancada  que verificasse o  caso.  O

Carlão está aqui conosco e confirmou que é isso mesmo, que o Tribunal de Justiça

está dizendo que não prosseguirá com a ação porque o governo do Estado respeitou

o TAG.

Ao examinar o que o presidente do egrégio Tribunal de Justiça de Minas nos solicita

para melhorar o seu quadro funcional, peço-lhe mais atenção à nossa Constituição,

mais rigor, ao analisar questões que dizem respeito ao governo estadual. Permita-me

dizer isso. O cidadão mineiro pode achar que em Minas Gerais está tudo dominado.

Eu não acho isso, tenho a certeza. A Assembleia Legislativa não consegue fazer CPI,

portanto não investiga o governo, o Tribunal de Contas passa a mão na cabeça do

governo, o Ministério Público entra com alguma ação esporadicamente, e, quando

isso ocorre, o Tribunal de Justiça encerra a ação. Tudo fica debaixo do tapete e sem

solução em  Minas  Gerais.  É  exatamente  essa  a  conclusão a  que  este  deputado

chega  sobre  o  quadro  de  Minas.  Vivemos  um certo  estado  de exceção,  pois  as

ordens do governo são simplesmente obedecidas.

Eu não poderia deixar de falar do que muitos chamam de quarto poder: a mídia. E a

mídia mineira já é conhecida nacionalmente, sendo até motivo de chacota, porque

quer falar em nome dos mineiros.

Outro dia o  Estado de Minas publicou na página e assinou: “Cidadãos mineiros”.

Eles se julgam agora donos de Minas Gerais, falam em nome dos mineiros, mas, em

geral, só o que as elites mineiras querem dizer e, mais precisamente, o que agrada

ao governo do Estado, ao governador Anastasia e ainda ao senador Aécio Neves. A

imprensa obedece também a este patamar político, ideológico e partidarizado.

Então,  ficamos em Minas  Gerais  numa situação,  no mínimo,  delicada,  onde  os

Poderes se curvam à majestade, ao imperador,  ao senador,  ao governador,  e não
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exercem seu papel. Esses órgãos e Poderes são submetidos a essa vontade. Tudo

sob o silêncio também da mídia e da grande imprensa. Por vezes, até na Assembleia

Legislativa, a censura se impõe. Por exemplo, outro dia denunciei nesta tribuna que o

acampamento dos professores foi proibido de ser visitado pela TV Assembleia e que

a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa que foi ao acampamento dos

professores para fazer uma reportagem sobre violência nas escolas recebeu ordem

para de lá se retirar e não fazer a matéria. Até agora não me apareceu quem deu a

famigerada ordem de lá sair a equipe de comunicação, a não ser a ordem da pessoa

que é a chefe imediata de quem estava lá, mas que, evidentemente, recebeu ordem

de superiores. Não me foi até agora explicado quem deu essa ordem e por que isso

foi feito.

Uma semana depois, deputado Duarte Bechir, o Boletim da Assembleia publicou a

matéria. Isso prova que eu não falava mentira e que eles estavam lá. Passei a maior

vergonha porque, no meio da audiência pública, chega uma van e toda a equipe de

comunicação da Assembleia sai, deixando o deputado com “cara de tacho”. Foi-lhes

perguntado o porquê de estarem saindo, mas a resposta foi: “Recebemos ordem de

não fazer a cobertura do evento”. O meio de comunicação da Assembleia foi embora

e deixou o deputado com “cara de tacho” e os professores desrespeitados. Foi uma

van buscá-los por ordem de alguém que até agora é um fantasma, pois não aparece.

Censura,  óbvio.  Depois  fui  saber  que  houve  um  fundamento  político  porque,  me

parece,  não  gostaram  da  forma  como a  reunião  foi  convocada.  Ora,  quem  não

gostou? Disseram: “Quem não gostou foi gente do governo”.  Não gostou, e a TV

Assembleia não pode ir? Quem estiver lá que saia. Isso é censura.

Uma semana depois de eu dizer aqui na tribuna, finalmente foi publicado o boletim,

que diz o que foi a reunião. Congratulamos com as professoras que estão acampadas

há mais de 15 dias em frente à residência oficial do governador, e isso não é segredo

para ninguém, embora a mídia pouco divulgue.  No entanto, as redes sociais hoje

estão lá e fazem o papel que a mídia não quer fazer. Então, hoje aviso ao governador

sobre  esse  segredo  de  polichinelo.  Todos  sabem  que  há  acampamento  de

professores. Por mais que a mídia esconda, as redes sociais cumprem sua função.

O boletim, então, expôs isso e também o debate sobre a violência nas escolas. Foi
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um debate bom e consistente. Falaram representantes sindicais, principalmente da

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE -, mas também a

UFMG, que tem um estudo muito sério sobre a violência na escola.  Foi  um bom

debate com os professores que estavam lá. Uma semana depois que eu aqui “chiei”,

foi publicada uma boa matéria no boletim da Assembleia. Como V. Exa. sabe, todo

boletim  da  Assembleia  sai  no  dia  seguinte  com  a  matéria  das  reuniões  que

acontecem nas  comissões.  Essa ocorreu  uma semana depois  para tentar  corrigir

censura feita a partir da minha denúncia. A TV Assembleia até hoje não foi lá. Ela

ainda continua proibida de ir ao acampamento e mostrar as professoras protestando.

Infelizmente temos em Minas esse problema crônico, as coisas não são colocadas

a  limpo  e  procura-se  esconder  da  população  mineira  o  que  ocorre  de  real  nos

estados.

Isso é substituído por um monte de informe publicitário, que é muito caro e que é

abundante  nas  redes  de  TV  e  nos  jornais  no  Estado.  São  geralmente  informes

publicitários fantasiosos, mostrando professoras satisfeitas nas escolas, abraçando

os atores globais, centros de saúde com funcionamento adequado. Não existe falta

de médico, de pessoal, os hospitais não estão caindo aos pedaços nas propagandas,

há sempre Minas Gerais na frente. Aqui, costuma-se dizer nos informes publicitários

que o PIB mineiro é o maior do Brasil, embora Minas cresça menos do que cresce o

nosso país. Se você pegar de 2003 até o ano passado, verá que o PIB brasileiro

cresceu mais do que o mineiro e que no trimestre passado o PIB brasileiro deu um

salto de crescimento de 1,5%, e o de Minas foi de menos 0,1. Mas, nas propagandas

e informes publicitários, não dizem a verdade, escondem ou pegam o PIB de um só

mês para enganar o povo, como se aquilo fosse para sempre e fosse uma realidade.

Então, as propagandas que não condizem com a realidade abundam nas TVs, nos

jornais, para passar uma falsa impressão de Minas Gerais.

Hoje o jornal  O Tempo publicou a dívida externa de Minas e o seu crescimento.

Parabenizo o jornal. Aliás, justiça seja feita, os jornais  O Tempo e  Hoje em Dia por

vezes  costumam  colocar  matérias  interessantes,  que nos  fazem  refletir.  Não  são

matérias que atacam o governo - e acho que o jornal tem sua linha editorial -, mas

dizem  a  verdade,  expõem  dados.  Esses  dois  jornais  costumam  colocar  matérias
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dessa forma. O jornal O Tempo hoje coloca o aumento da dívida externa mineira de

622%.  Diz  por  que  essas  dívidas  aumentaram  tanto.  Tem  a  ver  com  aqueles

empréstimos que a Assembleia Legislativa pede, que têm aumentado a dívida externa

de forma assustadora. Os juros podem ser mais baixos, mas, com a subida do dólar,

apertarão mais ainda as contas do cofre mineiro. Depois, daqui a 10, 15 anos, não

adianta fazer a denúncia de que foram aprovados, de que na época era bom, mas

que ficou impagável, que são juros de agiotagem. Claro que no futuro serão, porque,

quando o câmbio reagir de forma contrária, teremos também o dólar em alta, o que

fará com que essa dívida seja aumentada. Portanto, a dívida em dólar deixará Minas

Gerais em uma situação pior até do que está hoje. São esses empréstimos que estão

sendo aprovados aqui.

O jornal chama a atenção para isso hoje e chama a atenção para o fato de que a

situação do Estado é precária. Encontrei servidores da Cidade Administrativa que me

disseram que se eu fosse lá não deveria deixar de levar papel higiênico. Está faltando

papel higiênico na Cidade Administrativa. Mandaram cortar tudo, até os secretários e

subsecretários estão reclamando que estão sem verbas para fazer viagens. Cortaram

o custeio  de  forma generalizada,  a situação do Estado é ruim do ponto de  vista

econômico. A propaganda do déficit zero e do choque de gestão até parou de passar

na televisão - desculpem a rima pobre. O choque de gestão não passa mais na TV

porque é um fracasso. O choque de gestão fracassou, falta fazer o enterro. Aliás,

acho  que  não  falta  nem  fazer  o  enterro,  porque  os  policiais  civis  que  estão

acampados aqui na porta da Assembleia vêm constantemente fazendo o enterro da

política de segurança pública e, se não me engano, já enterraram também o choque

de gestão. Ele não tem mais onde cair morto, e a secretária até hoje fala da quarta

geração do choque de gestão.  Ele  acabou,  morreu,  o  déficit  zero  já  não é  mais

proclamado pelo governo. No início, para fazer propaganda, até placa de déficit zero

foi inaugurada pelo Estado.

Mas é óbvio que o déficit zero não existe. O governo é obrigado a assumir que a

dívida, segundo ele próprio, é impagável.

Há, portanto, uma situação de aperto financeiro no Estado, fruto de dois problemas

graves  mais  recentes.  Um  deles  é  a  baixa  do  café.  Os  governistas  e  o  próprio
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governo querem jogar a culpa no governo federal pela baixa de preço do café. É

natural o preço do café baixar ou subir; depende do mercado internacional. O governo

federal não pode segurar o preço do café. Gostaríamos que o preço sempre estivesse

alto,  pois  assim beneficiaria  o produtor.  O governo  consegue dar  garantia  de um

preço mínimo do café, com políticas públicas para sustentá-la. Com o preço do café

baixando e do minério em queda, Minas Gerais foi o Estado mais afetado, por não

existir uma política de desenvolvimento aqui. Venho cobrando isso há muito tempo. O

governo que entrar em Minas Gerais tem de trazer novidades de planejamento e de

desenvolvimento para o Estado. Se ele sempre ficar apostando na mineração e no

agronegócio  do café,  o Estado entrará em crises cada vez maiores,  seremos um

Estado  cada  vez  mais  empobrecido,  que  é  o  que  vem  acontecendo  com  Minas

Gerais. Essa crítica não é feita apenas por mim, da oposição, ela está escrita em

qualquer texto da Fiemg. Façam uma leitura da análise do texto da Fiemg. Ela diz que

Minas está crescendo cada vez menos na indústria, no setor de serviço, dependendo

dessas commodities. A baixa dessas commodities é a baixa de Minas. Isso significa,

deputadas e deputados, que Minas Gerais caiu para 22º estado no PIB do Brasil. Foi

lá  embaixo,  diminuiu  a  arrecadação.  Para  se  manter  minimamente  funcionando,

Minas Gerais precisa manter contas abusivas de água e de luz, que é onde o Estado

mais arrecada ICMS. Por isso, na época, o Prof. Anastasia e, em especial, o senador

Aécio Neves foram contra abaixar a conta de luz. O ICMS de Minas é de 32%; o de

São Paulo é alto e é 12%. Mas, se abaixarmos o ICMS de Minas, a conta de luz vai

abaixar e vai abaixar a arrecadação do governo, ficando impossibilitado de funcionar,

porque ele vive do preço da arrecadação de ICMS, notadamente a conta de luz. Esse

preço de tarifa alta do ICMS da luz é que dá alguma sustentabilidade às contas do

governo, mas não as segura.

O governo agora se preocupa com duas questões. A primeira é fingir que haverá

uma solução de corte de custeio, a partir de uma política de choque de gestão e de

controle  da  máquina  administrativa,  anunciando  que  economizará

R$1.500.000.000,00  no  ano  que  vem.  Como ele  fará  isso?  Cortando  custos  nas

secretarias. Mas as secretarias em que o governo corta são as mesmas que ele criou:

Secretaria  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  e  a  Secretaria  Extraordinária  de
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Regularização Fundiária. Essas são as secretarias que ele próprio criou, sendo que

na  Secretaria  Extraordinária  da  Regularização  Fundiária  existe  somente  um

secretário, e será cortado o seu cargo. Mas isso é estampado como se o governo

fizesse cortes, como se fosse um governo econômico. Criaram mais de 7 mil cargos

por lei delegada, que continuam existindo e não chegaram a passar pela Assembleia

Legislativa. O que o governo faz agora é apertar, cortar no custeio, prejudicando os

programas. Os programas sociais, então, não serão executados em Minas Gerais.

Isso a população está sentindo: a qualidade do serviço de Minas está caindo, está

deteriorando, está piorando.

Aí, chego ao caso dos 5% oferecidos às professoras agora. O governo diz que é o

máximo que pode dar. Isso depois de ter instituído o subsídio, cortado o salário das

professoras,  que viviam desde então com um piso salarial  garantido.  Elas, então,

tiveram de engolir o subsídio, cujo reajuste é sempre menor do que o que teriam no

piso salarial  da carreira,  que é nacional.  Em outras palavras, é um arrocho ainda

maior nos trabalhadores e trabalhadoras da educação em Minas, na contramão do

que o País vem vivenciando e precisando fazer.

Então,  a  presidenta  anuncia  uma  política  de  royalties do  petróleo  a  ser

implementada na educação, na taxa de 100% - depois o Congresso estabeleceu 75%

- para reforçar o caixa da educação nos estados, municípios e União, mas aqui em

Minas  o  governo  cria  a  fórmula  de  mais  arrocho  em  cima  dos  salários  dos

professores, em vez de procurar ampliar uma oferta de educação melhor no nosso

estado. O corte chega ao absurdo de não permitir que uma professora se alimente.

Não me canso e não me cansarei de falar isso, por achar muito absurdo. Proíbe uma

professora de se alimentar na escola com o argumento de que isso é economia, que

está cortando gastos. Cortar  a alimentação de uma professora na escola é muito

pequeno e uma medida muito tenebrosa. Dizem que isso é porque a lei federal não

permite. Não é verdade, e já expliquei isso 200 vezes. A lei federal não proíbe. Não

está escrito nela que o professor não pode se alimentar.  O que ela diz é que os

recursos enviados pelo governo federal são para a alimentação do corpo discente,

dos alunos. Ora, o Estado ou a prefeitura podem complementar. Nunca vi não poder

alimentar-se.  Minas  é  o  único  estado  que,  na  interpretação  da  lei,  diz  que  os
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professores  não  podem  se  alimentar.  O  Estado  não  pode  complementar  a

alimentação escolar? Aliás, é obrigação. A legislação fala que essa é a participação

do governo federal,  aliás,  a  grande parcela,  mas  o  Estado de Minas  Gerais  não

contribui com nada, prefere proibir os professores de se alimentarem. Chega a esse

miúdo.

Uma outra coisa: as professoras que participaram da greve não têm anistia. Ontem

a Beatriz me disse que, depois desse anúncio, eles vão ter assembleia quinta-feira, e

dificilmente  o  acampamento  dos  professores  vai  terminar.  Os  professores  devem

continuar acampados lá até ter alguma satisfação real do que o governo fará com o

sistema  educacional  mineiro,  além  de  propaganda.  Isso  não  vale.  Fazer  mais

propaganda na televisão não me parece razoável do ponto de vista de resolver o

problema.  Pode  tentar  enganar  os  incautos,  em  especial  os  de  fora  do  Estado.

Parece-me que o objetivo é apenas esse, para que as pessoas de fora de Minas não

saibam da nossa realidade, porque o senador é candidato. O governo trabalha com

esse pressuposto, e tudo é feito para isso. Então, é preciso que tudo seja escondido,

mesmo que não seja resolvido. Ninguém pode saber do quadro real de Minas, porque

isso atrapalha o senador. Então, que se pense Minas Gerais de outra forma, que ela

seja pintada como uma fantasia, porque isso, sim, interessa ao senador. A realidade

não pode aparecer.

É óbvio que isso também não vai funcionar. Repito que hoje não existe apenas o

controle do que a mídia que recebe os informes publicitários quer passar ou do que a

mídia  ideologicamente  estreitada  com  as  políticas  do  partido  que  governa  Minas

Gerais deseja. Hoje, além dela, há a mídia da internet, a chamada Mídia Ninja, os

blogs sujos. Esses também fazem parte do contexto em que a nação brasileira se

informa. É essa surpresa que desagrada inclusive os donos da mídia, as seis, sete ou

oito famílias que mandam na imprensa conservadora e na chamada grande imprensa

brasileira. Aliás, o senador Eduardo Azeredo já quer impor censura à internet e a essa

mídia e conta, evidentemente, com o apoio do seu partido, o PSDB. Mas é preciso

que compreendamos, portanto, esse fenômeno novo que está se estabelecendo aqui

em Minas Gerais.

Então, eu queria chamar a atenção também para esse quadro que vivemos aqui no
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Estado de Minas Gerais - um quadro a ser corrigido.

Minas  precisa  mudar.  Minas  precisa  experimentar  um  novo  modelo  de

desenvolvimento  econômico  e  social.  Esses  10,  12  anos  em  que  estivemos

submetidos à realidade do choque de gestão e do projeto neoliberal não fizeram bem

a Minas Gerais do ponto de vista econômico e social. Sobre os índices sociais do

Estado, nos últimos 10 anos não houve uma melhoria no quadro social, que é objetivo

de  todo  governante.  O  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  de  Minas  caiu  uma

colocação, perdeu o lugar para Goiás. Minas perdeu uma vaga. Somos os últimos do

Sudeste. Estamos atrás de São paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Minas passou

a ser o último do Sudeste. E agora também estamos atrás do Estado de Goiás. O IDH

foi negativo para Minas Gerais, e o Brasil cresceu assustadoramente e melhorou o

desenvolvimento humano. Não podemos dizer que isso é consequência da política

nacional.  O Brasil  cresceu mundialmente, e o seu IDH foi o que mais cresceu no

mundo. Mas Minas Gerais cresceu menos do que o restante do País, inclusive menos

que o Nordeste.

Não concordo com algumas teses colocadas aqui de que isso é uma perseguição

do governo federal em relação à Minas. Sinceramente não vejo dados objetivos. Às

vezes algum deputado fala que o governo federal está desprotegendo Minas e que

não investe no Estado. Não acredito nisso, e não há dados objetivos em relação a

isso. Os investimentos feitos em Minas Gerais não são inferiores aos feitos em outros

estados, do ponto de vista proporcional do que o Estado de Minas Gerais merece e

precisa. Até pelo fato de a presidenta ser mineira, ela não teria esse descuido com

Minas Gerais. Mas os dados objetivos também dizem isso no total de investimentos

tanto  nas  questões  sociais  como nas  obras  estruturais.  Isso  não  significa  que  o

governo federal tenha feito para Minas tudo aquilo de que o Estado precisa, necessita

e  aquilo  que  mereça.  Evidentemente  há  questões  a  serem  cobradas,  como  as

rodovias BR-040, cujas obras estão atrasadas; a BR-381, que está em processo de

licitação e será feita; o anel rodoviário; e mais recursos para o metrô. Esses locais

necessitam de obras de infraestruturas, pois são fundamentais para o nosso estado.

É obvio que existem lacunas em outros  estados brasileiros.  Não vamos jogar  a

culpa nos outros e dizer que é um problema da presidenta da República, que é um
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problema federal - como vem sendo feito constantemente quando o governo de Minas

é questionado. O governo federal pode ter falhas? Pode. Evidentemente que tem; não

que deva ter, mas tem. É óbvio que tem. Mas também é obvio que em Minas Gerais

não há um governo que se capacita para ampliar  o nosso estado do jeito que se

coloca.

O modelo posto para Minas Gerais atualmente é ultrapassado. Sinto isso cada vez

mais. Por isso sinto um certo fim de festa no governo de Minas. Já não há mais o que

propor,  está  torcendo  para  acabar,  não  há  mais  sugestão  positiva,  não  há  mais

impulso, vibração e projeto. Parece que vão fechar as contas, para ver se o governo

fica menos mal. É o sentimento que tenho no momento em que o Brasil se expande.

O  deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Meu  caro  deputado  Rogério  Correia,

agradeço a V. Exa. por permitir  que possamos discutir  as suas posições. De uma

forma muito clara, quero dizer que o choque de gestão foi uma ação necessária do

governo.

Por que necessária? Se assim não o fosse, hoje Minas Gerais não teria capacidade

de buscar os financiamentos nos mecanismos internacionais e receber a avaliação

positiva da sua gestão pública.

Então creio que naquela ocasião,  em janeiro de 2003,  quando o senador Aécio

Neves assumiu o governo de Minas, e o hoje governador Anastasia era o seu braço

direito, planejava as ações, foi um momento marcante, que hoje representa as vitórias

do Estado. Senão, vejamos: foi com o apoio de V. Exa., nas discussões desta Casa,

que aprovamos os empréstimos do governo do Estado. E os municípios do Norte do

Estado, aqueles que têm até 100 mil habitantes, estarão recebendo recursos para as

obras que os prefeitos julgam prioritárias - e isso todos os municípios do Estado de

Minas Gerais. Assim, com esse recurso que a Assembleia, os deputados de Minas,

aprovaram aqui,  cada município  que apresentou ao governo a  sua prioridade vai

realizar a obra que a cidade, que a população do município, tanto almeja.

Então, em contraponto à primeira fala de V. Exa., cabe aqui ressaltar que, se as

contas de Minas não estivessem equilibradas, a despeito de 2002, quando terminou o

mandato do ex-governador e hoje nosso saudoso ex-presidente Itamar Franco, e se

as contas estivessem em dia, não teria sido preciso o choque de gestão, e Minas não
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estaria respirando os ares do progresso, do desenvolvimento, que hoje toda a nossa

Minas Gerais sente. A prova maior dessa situação não são as pesquisas, não são as

opiniões, mas as eleições do senador Aécio, que foi eleito e reeleito; as eleições do

nosso governador Anastasia, que foi eleito e reeleito; e ainda os três senadores que

representam Minas no governo federal, que tiveram o apoio do nosso senador Aécio

Neves, do governo de Minas, nas suas eleições. Ou seja, a representação política de

Minas hoje, Sr. Presidente, é muito forte e está muito organizada, em decorrência da

organização do Estado de Minas Gerais. Esta é a ressalva que faço.

Respeito muito a opinião do nobre deputado Rogério Correia, combativo, mas essa

colocação de V. Exa., assim como a minha, dá ao eleitor a oportunidade de fazer uma

reflexão a respeito daquilo que V. Exa. apresenta e daquilo que apresentamos como

resposta.

Em segundo lugar, e foi para tanto que solicitei a V. Exa. este aparte, houve ontem

a publicação daquilo  que vai  corrigir  os vencimentos das professoras do setor da

educação. Participei  de uma agenda externa ontem. Estive em São João del-Rei,

onde diversos municípios assinaram o programa Pró-Município. Aliás, a minha terra,

Cristais, estava lá representada pelo prefeito Wenceslau Ribeiro, assim como havia a

representação de outros municípios. Recebi da secretária um telefonema, informando

que  estamos  com  uma agenda  marcada  para  discutirmos  os  efeitos  daquilo  que

ontem foi publicado. Como presidente da Comissão de Educação, e sabendo eu dos

trabalhos  que  V.  Exa.  faz  em  favor  da  educação,  um  grande  defensor,  não  há

questionamento  quanto  à  posição  do  deputado  em  defesa  dos  interesses  da

educação.  É de  autoria  de  V.  Exa.  o  projeto  de  lei  que tramitou  e  foi  aprovado,

estabelecendo  um  novo  marco  para  os  alunos  se  matricularem  no  ensino

fundamental. É de V. Exa. o requerimento. Mães entravam na Justiça para buscar o

que  V.  Exa.  concedeu,  por  meio  de  iniciativa  própria,  e  que  veio  corrigir  uma

deficiência no nosso setor da educação. Mas eu dizia, deputado Rogério Correia, que

amanhã estarei com a nossa secretária Ana Lúcia Gazzola, a fim de me inteirar dessa

situação para que, após perfeitamente convicto daquilo que foi feito, possa manifestar

minha opinião, discuti-la.

Acima de tudo,  quero,  antes  de terminar minha fala,  deixar uma ressalva muito
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importante.  V.  Exa.  anda  muito  pelo  Estado,  nas  cidades  dos  prefeitos  que

representa,  e  temos  notado,  deputado  Rogério  Correia,  o  empobrecimento  dos

municípios nesse momento. E não é culpa da presidente - cabe aqui uma ressalva -,

não é a política da presidente, mas, sim, uma situação que o mundo está vivendo.

Houve agora a reeleição da Angela Merkel, na Alemanha, justamente por causa da

política de contenção que ela faz no país. E o povo aprovou as contenções. Diminuiu-

se o gasto público, valorizando-se mais os recursos.

Ela  foi  eleita  agora  com  mais  de  40%;  terá  de  compor  com  a  oposição  para

governar, mas foi reeleita. É uma prova de que a austeridade é muito importante.

Sabemos que a culpa da crise realmente não é da presidente, mas acho que o

governo federal poderia diminuir o número de ministérios, enxugar mais a máquina

federal e deixar que cada prefeito, conforme o governo de Minas está fazendo, ao

assinar  o  ProMunicípio,  receba um pouco mais  de  recursos,  para  fortalecer  suas

finanças e dar condições aos munícipes de sonhar com administrações vitoriosas,

que não estamos vendo, deputado Rogério Correia. É só dificuldade.

Fiz essa ressalva para contestar um pouco daquilo que V. Exa. traz, dando o tom de

que o governo de Minas talvez não esteja agindo corretamente, e não colocando a

responsabilidade que precisa  ser  colocada no governo federal.  Precisamos dividir

essa conta.

Terceiro e último, permita-me V. Exa. cumprimentar o deputado Adalclever Lopes,

que também tem morada e família na nossa querida Campo Belo. No dia 28 próximo

estaremos conquistando e completando mais um ano de emancipação política dessa

querida cidade. Em nome de V. Exa., deputado Adalclever Lopes - e sei que o faço

com seu consentimento -, cumprimento o povo querido de Campo Belo. O seu hino

diz que a cidade é progressista, altaneira, com um povo unido e trabalhador. Apesar

de não ser filho de nascimento dessa terra, sou por declaração da câmara municipal,

porque tenho o diploma de cidadão honorário da cidade, uma segunda certidão de

nascimento. Muito me orgulhou ter sido distinguido como filho de Campo Belo.

Deputado Rogério Correia, em cada aniversário dos municípios que representamos,

nós,  como  deputados,  poderíamos  estar  comemorando  com  mais  conquistas.  O

deputado Adalclever Lopes tem ligação estreita com Campo Belo e Perdões e sabe
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que queríamos dar à região que aqui representamos ainda mais do que damos. Mas

é importante ressaltar que a crise mundial pegou todos os administradores e está

pegando mais forte aqueles que não se prepararam. Mas tenho certeza de que o

governo de Minas tem feito o seu papel, e muito bem feito.

Quero  saudar  Campo  Belo  pelo  seu  aniversário  de  emancipação  político-

administrativa e agradecer ao deputado Rogério Correia a compreensão ao nos dar

oportunidade de a palavra de V. Exa., daí, poder ser, daqui, discutida, com diálogo. E

podermos buscar compreensão e entendimento, que levará o eleitor a compreender o

que V. Exa. diz e o que este deputado apresenta. Obrigado a V. Exa. pelo aparte

concedido.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, deputado Duarte Bechir. O aparte de V.

Exa. engrandece o Parlamento e o debate. O Parlamento não pode ser respeitado se

não tiver como de sua essência o contraditório. Então, gostaria de parabenizá-lo pelo

aparte.  Evidentemente  não  farei  contraponto  à  visão  de  V.  Exa.,  pois  o  próprio

telespectador  e  os  deputados  sabem  da  nossa  diferença;  apenas  faria  algumas

pequenas observações.

Primeiro, o fato de qualquer governante ser eleito e reeleito não pode empobrecer a

crítica. O fato de ele ser eleito e reeleito uma, duas ou três vezes não significa que

necessariamente ele esteja certo. Fosse assim, não teríamos de respeitar as opiniões

da oposição no que tange ao governo federal, porque também o presidente Lula foi

eleito, reeleito, e a presidenta Dilma eleita com o apoio do presidente Lula. Então,

eleição e reeleição não significam a certeza daquilo  que está sendo apresentado

como política pública estabelecida; e a eleição, por si só, dos governadores Anastasia

e Aécio Neves não tira a razão da crítica.

A segunda questão - eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para trazê-la, pois

não a citei no debate é a forma como a mídia trabalha fatos iguais transformando-os

em fatos diferentes. V. Exa. citou Ângela Merkel, que foi eleita agora, pela terceira

vez, presidente da República da Alemanha.

Nas redes de televisão, os senhores ouviram alguma crítica dizendo que a Merkel é

uma ditadora e está, por três vezes, tomando posse na Alemanha? Só ouvi elogios da

imprensa,  de  que é  uma democrata  e  estadista.  É  engraçado,  Hugo Chávez era
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tratado como ditador e populista porque foi eleito três vezes. Lembram-se disso? A

Merkel  é  uma estadista;  e o  Chávez,  um ditador.  É engraçado como a  imprensa

trabalha. V. Exa. citou, e fiquei me lembrando de que a Merkel e o Chávez foram

eleitos três vezes seguidas. Ela é tida como estadista; e ele, um ditador populista.

Isso  é  para  vermos  como a  imprensa  trabalha.  Fatos  iguais  são  trabalhados  de

maneira completamente diferente. Um é o capeta do Chávez; e a outra, a democrata

da  Angela  Merkel.  Só  que  ambos  foram  eleitos  três  vezes.  Isso  é  o  que  diz  a

Constituição dos países deles.

Digo tudo isso apenas para chamar a atenção para o que é a imprensa brasileira,

ou seja, não é tão neutra quanto parece. Se o fato vem da direita, é abençoado; da

esquerda, demonizado. Esse é um bom exemplo de como a imprensa brasileira não é

imparcial. Assim acontece também com o nosso PT, que é demonizado. Agora, o que

vem  dos  outros  partidos  não  é  julgado.  Portanto,  são  partidos  que  não  são

considerados. Então há uma demonização da esquerda por parte da grande imprensa

brasileira. Foi um bom exemplo do qual me lembrei aqui.

Terceiro, Sr.  Presidente, apenas citarei o deputado Duarte Bechir para dizer que

concordo com ele. Realmente o Brasil tem muitos problemas, e é preciso reconhecê-

los. Aquele que não reconhece que há problema onde está governando é um mau

governo. Como já disse várias vezes, um bom governo tem de reconhecer que há

problemas  e  procurar  saná-los  ou  pelo  menos  apontar  soluções.  Se  esconde  os

problemas, no meu entender, é um governo que não condiz com aquilo pelo que foi

eleito.

Depois  de  toda  aquela  efervescência  das  manifestações  do  mês  de  junho,  a

presidente Dilma propôs ao Brasil cinco pactos. Alguns estão sendo feitos de forma

mais adiantada. Citaria o pacto da educação, por meio do qual conseguimos aprovar

no  Congresso  Nacional  os  75%  do  royalty.  Só  foi  aprovado  porque  houve  um

movimento social, pois já havia sido derrotado uma vez no Congresso Nacional. O

segundo é o da saúde, do Mais Médicos, que também está em execução para tratar

novamente da questão da saúde pública. São dois setores essenciais em que havia

questionamento. O terceiro é um pacto urbano: a questão dos metrôs e da mobilidade

urbana com mais recursos. O quarto é uma questão institucional: o plebiscito. Talvez
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tenha sido o que menos andou, porque o Congresso Nacional barrou, e não há o

entendimento  entre  os  partidos  políticos  de  que  seja  majoritário  e  de  que  haja

necessidade  da  reforma  política,  infelizmente.  Então  não  depende  apenas  da

presidenta da República. No entanto, foi um quarto pacto também importante que a

presidenta propôs.

Vejam bem que as vozes que vieram das ruas foram captadas, e soluções foram

apresentadas. Muitas vezes a crítica que faço ao governo de Minas é outra: de que

não há nunca o reconhecimento da existência de problemas. Quando existem, eles

são escondidos.

Volto ao início do meu debate. Como se esconde isso? Por meio do silêncio da

Assembleia  Legislativa,  que  não  pode  ter  CPI;  do  Tribunal  de  Contas,  que  não

investiga realmente as contas do Estado; do Tribunal de Justiça, que passa as mãos

na  cabeça  do  governo;  do  Ministério  Público,  que  não  age  com  a  radicalidade

necessária que deveria ter; e de uma imprensa que é subserviente aos recursos e

desejos do governo do Estado.

Então Minas vai funcionando à base de esconder os problemas que vão crescendo

cada vez mais. Essa diferenciação entre os governos é essencial: um governo que

procura  ver  os  problemas  e  atacá-los,  assim  como dar  as  soluções;  e  outro  que

procura escondê-los com a subserviência que tem das elites brasileiras, no caso, das

elites mineiras.

Então  o  governo  de  Minas  Gerais  torce  para  o  tempo  passar,  não  apresenta

soluções e, agora, encurralado pela crise mineira, que não é uma crise brasileira, pela

crise do choque de gestão, na lona, afastado no boxe, nas cordas, torce para que não

caia no chão antes das eleições. Esse é o sentimento que tenho. Não há reação. O

governo  apenas  sobrevive  a  um  final,  que  me  parece  mais  que  óbvio.  Esse  é

sinceramente o sentimento que tenho. Não há mais planejamento para Minas, uma

aposta no Estado, por isso a necessidade de outro governo se faz premente. Nós, da

Assembleia Legislativa, infelizmente também vivemos um período assim. Não é à toa

que a Assembleia anda tão esvaziada dos seus debates políticos, da aprovação de

projetos, de um debate mais rico, de uma contribuição maior. A Assembleia acaba

tendo reflexo também desse ocaso do governo do PSDB em Minas Gerais.
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Em  relação  ao  projeto  de  lei,  vamos  votar  favoravelmente  a  ele,  apesar  das

cobranças que faço ao Tribunal de Justiça para tratar com mais rigor os assuntos que

questionam o governo de Minas, em especial no que diz respeito às verbas públicas

da saúde e da educação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.342/2012

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte § 2º:

“Art. 2º - (…)

§  2º  -  Os  servidores  mencionados  nos  incisos  I,  II  e  III,  poderão,  mediante

requerimento, abrir mão do direito de nomeação para o exercício dos cargos previstos

no art. 1º desta lei.”

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2013.

Rogério Correia

Justificação:  A nomeação para os  cargos em comissão que o Projeto de Lei  nº

3.342/2012 adquirido dos titulares dos cargos de oficial de apoio B e técnico de apoio,

incluindo  os  classificados  em  editais  de  promoção  publicados  até  a  data  de

publicação da lei. Entretanto, é sabido que alguns dos servidores, por não possuírem

perfil  gerencial  ou  por  não  se  considerarem  aptos  a  exercer  função  gerencial,

gostariam  de  ter  a  opção  de  não  a  exercer.  Entretanto,  a  lei  vigente  não  lhes

possibilita tal decisão. Esta emenda preserva o direito adquirido dos servidores, mas

não retira daqueles que não tiverem interesse no exercício de gerência de secretaria

ou contadoria a possibilidade de fazer a opção expressa pela não nomeação, caso

em que o juiz poderá nomear outro servidor.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao inciso I do art. 2º da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, a que se

refere o art. 7º do vencido, a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

I - os cargos de Técnico de Apoio Judicial de Primeira Entrância, identificados no
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Anexo IV desta lei como Técnico de Apoio Judicial I e II, e os de Técnico de Apoio

Judicial de Segunda Entrância e de Entrância Especial, identificados, no Anexo IV,

respectivamente,  como  Técnico  de  Apoio  Judicial  III  e  IV,  em  Oficial  de  Apoio

Judicial;”.

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  Esta  emenda  visa  a  corrigir  equívoco  em  referência  existente  no

projeto e a esclarecer a correlação entre os cargos previstos no Anexo IV e suas

novas denominações.

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da discussão,  foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado

Rogério Correia, que recebeu o nº 3, e uma do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

que recebeu o nº 4, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno,

serão votadas independentemente de parecer.

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,  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  4.412,  4.413  e  4.414/2013  e  do

Projeto de Lei nº 4.260/2013; em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.748/2011; e, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.900/2013, uma vez que permaneceram em ordem do dia

por seis reuniões.

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

extraordinária de amanhã, dia 25, às 9 horas, e para a especial também de amanhã,

às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como 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.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 82/2013

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 82/2013, publicada em 3/8/2013 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 do nome do Sr. Júlio Cezar de Andrade

Miranda para o cargo de presidente da Fundação TV Minas - Cultural e Educativa.

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 analisado o currículo do Sr. Júlio Cezar de Andrade Miranda e

realizado  a  sua  arguição  pública,  na  qual  o  candidato  respondeu  com  clareza  e

desembaraço  às  questões  propostas,  restou  demonstrado  que  o  indicado  possui

experiência e conhecimentos suficientes para assumir a presidência da Fundação TV

Minas - Cultural e Educativa.

Conclusão

Considerando o exposto,  opinamos favoravelmente à indicação do nome do Sr.

Júlio Cezar de Andrade Miranda para o cargo de Presidente da Fundação TV Minas -

Cultural e Educativa.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Vanderlei  Miranda,  presidente -  Tiago Ulisses, relator  -  Glaycon Franco -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.321/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa alterar a Lei nº

18.368, de 2 de setembro de 2009, que institui a Semana da Conscientização sobre a

Preservação da Fauna.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
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Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 190, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  Lei  no  18.368,  de  2009,  institui  a  Semana  de  Conscientização  sobre  a

Preservação da Fauna, a ser realizada, anualmente, na primeira semana do mês de

outubro, e determina que, nesse período, o Estado promoverá eventos institucionais

nas escolas públicas estaduais com o fim de conscientizar as comunidades mineiras

sobre a necessidade de preservação da fauna, alertando contra o tráfico de animais

silvestres e contra a devastação de florestas.

O Projeto de Lei nº 2.321/2011 tem como objetivo alterar a ementa e os arts. 1º e 2º

dessa norma, com a finalidade de incluir na denominação da semana os direitos dos

animais, assim como incluir esse tema nos eventos a serem realizados nas escolas

públicas.

Em se tratando de  meio  ambiente  e  suas  interações  e  relações  com o  direito,

enquanto ciência jurídica e conjunto de normas, conceitos e disciplinas que regem,

impõem limites comportamentais e direcionam a nossa vida em sociedade, sempre

há discussões sobre a abrangência do legal, do moralmente aceitável, do ético, do

pertinente e dos limites filosóficos que entendemos possíveis ou que queremos ou

desejamos alcançar.

Apreciar uma proposição no mérito ultrapassa o simples exercício de análise do fato

gerador que pede a interferência do legislador no campo do direito. Muitas são as

vezes em que o legislador é chamado a fazer “escolhas de Sofia”, quando escolher

um caminho ou um lado necessariamente provoca a insatisfação do outro.

Direito dos animais não é uma matéria fácil e pacífica. Ela divide acaloradamente

legisladores, doutrinadores, experts em direito constitucional e ambiental e coloca em

polos opostos defensores dos animais do porte da doutora em direito Edna Cardozo,

eminente professora universitária, e o Prof. Celso Antônio Pacheco Fiorillo, advogado

renomado internacionalmente, com diversas obras publicadas sobre direito ambiental.

No fulcro dessa discussão, está a possibilidade de se considerarem os animais

como sujeitos de direitos. Os que negam essa possibilidade concebem os animais
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somente como seres tutelados pelo Estado, que lhes deve a obrigação e o dever

constitucionais de protegê-los, na maioria da vezes do próprio homem, e de preservar

o seu modo de vida e o seu hábitat.

Em artigo intitulado  Os animais  como sujeitos  de direito,  a  Prof.  Edna Cardozo

afirma que “o animal  como sujeito de direitos já é concebido por grande parte de

doutrinadores jurídicos de todo o mundo. Um dos argumentos mais comuns para a

defesa desta concepção é o de que,  assim como as pessoas jurídicas ou morais

possuem direitos de personalidade reconhecidos desde o momento em que registram

seus atos constitutivos em órgão competente, e podem comparecer em Juízo para

pleitear esses direitos, também os animais tornam-se sujeitos de direitos subjetivos

por  força  das  leis  que  os  protegem”.  Vale  esclarecer  que  o  direito  subjetivo  se

caracteriza por ser atributo da pessoa; faz dos seus sujeitos titulares de poderes,

obrigações e faculdades estabelecidos pela lei; é um poder ou domínio da vontade do

homem, juridicamente protegida.

Na defesa de seu ponto de vista, a Prof. Edna Cardozo contra-argumenta:

“Já aqueles que relutam em reconhecer os animais como sujeitos de direitos têm

como principal argumento a convicção de que os direitos só podem ser aplicados a

pessoas.  E,  portanto,  só  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas  podem  ser  sujeitos  de

direitos.

Ora,  a  legislação  brasileira  classifica  os  animais  silvestres  como  bem  de  uso

comum do povo, ou seja, um bem difuso indivisível e indisponível; já os domésticos

são considerados pelo Código Civil como semoventes passíveis de direitos reais. A

natureza jurídica dos mesmos em nossa legislação constitui  um grande obstáculo

para um raciocínio diferente daquele que está arraigado na consciência popular, ou

seja, o animal é um bem, seja da coletividade, seja propriedade particular”.

Essa discussão, que ainda é bastante intensa no meio acadêmico, não nos parece

passível de ser resolvida por meio de alteração na legislação estadual. Parece-nos

necessário, primeiramente, que se formule um entendimento no Congresso Nacional

ou na esfera judiciária acerca da matéria, revertendo a forma como se percebem os

animais, se como titulares de direito ou com direito a serem tutelados pelo Estado,

como o são hoje. Uma vez obtida e implementada essa definição, abre-se ao poder
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público  estadual  espaço  para  atuação  suplementar  nessa  matéria,  em  sede  de

legislação concorrente.

Atendendo  à  solicitação  de  diligência  feita  por  esta  comissão,  a  Secretaria  de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - reconheceu a

importância da medida proposta e posicionou-se favoravelmente a sua aprovação. O

parecer da Semad levou em conta, sobretudo, que "os animais possuem proteção

legal, cabendo à coletividade e ao poder público a defesa de seus direitos".

Ressalte-se que,  como consta na justificativa do projeto,  leis  de idêntico teor  já

estão em vigor em estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Não obstante, pelos

argumentos apresentados, consideramos mais prudente o uso da expressão "meios

legais de proteção aos animais", em vez da expressão "direitos dos animais".

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 2.321/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

"Art. 1º - Os arts. 1º e 2º da Lei nº 18.368, de 2 de setembro de 2009, passam a

vigorar com a seguinte redação:

'Art.  1º  -  Fica instituída a "Semana de Conscientização sobre a Preservação da

Fauna e os Meios Legais de Proteção aos Animais", a ser realizada, anualmente, na

primeira semana do mês de outubro.

Art. 2º - Na semana de que trata esta lei, o Estado promoverá eventos institucionais

nas escolas públicas estaduais, com o fim de conscientizar as comunidades mineiras

sobre a necessidade de preservação e os meios legais de proteção aos animais,

alertando contra a devastação de florestas e o tráfico de animais silvestres.'."

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Célio Moreira, presidente e relator - Fabiano Tolentino - Luzia Ferreira - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.261/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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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 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 4.261/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Penedo e Adjacências - ACP -, com sede no Município de

Itamarandiba, pessoa jurídica de direito privado fundada em 19/10/1989.

A instituição tem como principal escopo a garantia dos direitos dos associados junto

ao poder  público,  principalmente  no  atendimento das  necessidades  de educação,

saúde, habitação, transportes e lazer.

Tendo em vista a relevância do trabalho que a entidade se propõe realizar junto ao

pequeno produtor rural, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.261/2013 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.404/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Academia Paraisense de Cultura, com sede no

Município de São Sebastião do Paraíso.

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  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Academia

Paraisense de Cultura, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo estimular  o

estudo  das  diversas  formas  de  manifestação  cultural  (literatura,  música,  folclore,

teatro, artes plásticas, etc) e apoiar o desenvolvimento cultural do Município de São

Sebastião do Paraíso.

Na consecução desse propósito, a instituição promove atividades culturais, publica

revistas, jornais e concede menções honrosas e outros prêmios culturais, o que a

credencia a receber o título de entidade de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.404/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Luiz Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.411/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Trabalhador Joalheiro.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  24/8/2013  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  4.411/2013 tem como finalidade instituir  o  Dia Estadual  do

Trabalhador Joalheiro, a ser comemorado, anualmente, em 1º de dezembro.

Segundo o autor da proposição, o dia escolhido é o dedicado a Santo Eloi, patrono
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dos ourives e joalheiros.

No  que  toca  aos  aspectos  jurídicos,  cumpre  esclarecer  que  a  Constituição  da

República, no art. 22, enumera as matérias sobre as quais a competência de legislar

está reservada privativamente à União; e no art. 30 indica aquelas que, por versarem

sobre questões de interesse local, devem ser tratadas pelos municípios. Ao estado

membro, segundo teor do § 1º do art.  25, ficam reservados os temas que não se

enquadram no campo privativo da União ou do município.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta

Magna como da União ou do município em sua repartição de competências, cabe ao

estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais,  a  Constituição  Mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência  àquela  consubstanciada  no  projeto  sob  comento.  Portanto,  a  qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.411/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.416/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ivair  Nogueira, o projeto de lei  em tela visa declarar 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 matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/8/2013  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.
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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 4.416/2013 tem por finalidade declarar 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.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, § 2º, que as

atividades  de  seus  dirigentes  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios, por qualquer

forma ou título; e, no art. 46, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  reverterá  em  benefício  de  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 4.416/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio  de Castro - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.444/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade  pública  a  Fundação  de Assistência  Social  Evangélica  Valdomiro  Peres  -

FASEVP -, com sede no Município de Brasilândia de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  31/8/2013  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 4.444/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação de Assistência Social Evangélica Valdomiro Peres - FASEVP -, com sede

no Município de Brasilândia 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.  26,  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.  30,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente  constituída  e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.444/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.447/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Apoio a Portadores de Câncer, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  31/8/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.447/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Apoio a Portadores de Câncer, 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.  26,  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.  30,  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 4.447/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.
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Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.463/2013

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  de  Moradores  e  Amigos  do  Bairro  Cidade Nova  -

Amabacin -, com sede no Município de Santana do Paraíso.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/9/2013  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 4.463/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores e Amigos do Bairro Cidade Nova - Amabacin -, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 46 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere; e o art. 47 veda a remuneração de seus diretores.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.463/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.
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Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão.  

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, do governador do Estado, “contém a Lei Orgânica da Polícia

Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Por  requerimento  parlamentar,  a  proposição  foi  encaminhada  à  Comissão  de

Segurança  Pública,  que,  após  analisar  o  mérito,  aprovou  o  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Administração  Pública,  com  as

Emendas nos 1 a 28.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise visa instituir  a  Lei  Orgânica da Polícia Civil  do Estado de

Minas Gerais - PCMG. Para tanto dispõe, entre outros assuntos, sobre a estrutura

organizacional  e  administrativa  da  PCMG,  estatuto  dos  servidores  policiais  civis,

carreiras  policiais  civis,  forma  de  ingresso  na  instituição,  estágio  probatório,

desenvolvimento na carreira, adicional de desempenho e estatuto disciplinar.

Os  anexos  da  proposição  trazem  tabelas  em  que  constam  a  nomenclatura,  o

quantitativo  e  o  nível  dos cargos.  Trazem  também as  atribuições específicas  dos

cargos  das  carreiras  policiais  civis  e  o  quantitativo  de  funções  públicas  e  cargos

resultantes de efetivação decorrente da Emenda à Constituição nº 49, de 2001.

Segundo a Mensagem nº 170/2012, o projeto “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
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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 não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional à tramitação da proposta, haja vista que 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'”.

Quanto  à  iniciativa,  destacou  “que  o  art.  66,  III,  'f',  da  Constituição do  Estado,

estabelece a competência privativa do Governador do Estado para dispor sobre a

organização da Polícia Civil”. Todavia apresentou o Substitutivo nº 1, com o intuito de

adequar a proposição às disposições constitucionais e legais vigentes, bem como à

técnica legislativa.

Após o projeto ter sido objeto de análise pela Comissão de Constituição e Justiça, o

governador do Estado, por meio da Mensagem n° 453/2013, encaminhou a esta Casa

Legislativa  sugestão  de  novo  substitutivo  ao  projeto.  Em  sua  justificativa,  o

governador  afirma  que  o  substitutivo  promove  ajustes  na  proposição  original,

contempla pleitos da Polícia Civil e dos integrantes das respectivas carreiras policiais

e,  em  última  instância,  busca  dotar  a  Polícia  Civil  “de  instrumentos  capazes  de

garantir uma gestão eficiente e adequada ao caráter prioritário de segurança pública

do Estado de Minas Gerais”.

Em sua análise,  a Comissão de Administração Pública considerou a proposição

meritória, em que pese a necessidade de se promoverem alterações. Dessa forma,

apresentou o Substitutivo nº  2, o qual  acolhe algumas das sugestões contidas no

substitutivo proposto pelo Poder Executivo e sugestões de entidades representativas

das classes das carreiras policiais, dá forma correta à redação de alguns dispositivos

e padroniza algumas expressões, a fim de melhorar a compreensão da matéria.

A Comissão de Segurança Pública manifestou-se favoravelmente à matéria e, com

o  intuito  de  “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 16/12/1969, até a elaboração de novo regime
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disciplinar para a polícia judiciária do Estado”, apresentou as Emendas nos 1 a 28 ao

Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  de  caráter  continuado  para  o

erário, estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo o § 1º do art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), os atos que criarem ou aumentarem

despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas com pessoal, deverão

ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que devam entrar  em vigor  e nos dois  subsequentes e demonstrar  a origem dos

recursos para seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa

com as demais normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “c”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total, ou seja 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas

para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a criação de

cargo,  emprego  ou  função,  bem  como  a  proibição  de  aumento,  reajuste  ou

adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,  ressalvada  a  revisão  geral  anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Cumprindo o  que determina a  LRF,  a  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e

Gestão - Seplag - enviou a esta Casa ofício informando que o impacto orçamentário-

financeiro da implementação da proposta será de R$426.445.122,62 para o exercício

de 2013.

Segundo  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal  publicado  pela  Secretaria  de  Estado de

Fazenda  -  SEF  -  em  29  de  maio  de  2013,  as  despesas  com  pessoal  do  Poder

Executivo referentes ao 1º  quadrimestre de 2013 se encontram dentro dos limites

legais.  Adicionando-se  o  valor  do  impacto  financeiro  da  proposta,  o  valor  ainda

permanece  inferior  ao  limite  prudencial,  considerando-se  a  RCL  do  referido



1448
____________________________________________________________________________

documento.

Ademais, o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro  de  2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros na política remuneratória. A propósito, destaque-se que, conforme previsto

no art. 6º da referida lei, o montante de recursos apurado para a implementação da

política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas com concessão de

gratificações,  adicionais,  aumento  ou  reajuste  de  vencimentos  e  proventos,  entre

outros.

Ressaltamos,  ainda,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Tendo em vista a importância do  tema e  considerando que esta  comissão está

atenta  à  necessidade  de  se  fortalecer  e  modernizar  a  estrutura  da  Polícia  Civil

mineira,  bem  como  valorizar  a  carreira  de  seus  integrantes,  apresentamos  o

Substitutivo nº 3, fruto de um grande esforço desta Casa de mediação das relações

entre as lideranças envolvidas com a matéria e os representantes do governo.

Esse substitutivo, que foi pautado pela busca de consensos, incorpora as sugestões

de emendas propostas pelo Poder Executivo ao projeto em tela e encaminhadas a

esta Casa por meio das Mensagens nºs 534 e 551/2013.

Além  disso,  consolida  em  um  único  texto  as  alterações  apresentadas  pelas

comissões que antecederam a esta, acolhe sugestões de entidades representativas

das classes das carreiras policiais e aprimora o projeto e a legislação atual, uma vez

que: institui o cumprimento de critérios objetivos de desempenho e de capacitação

profissional  para  as  promoções  por  merecimento;  introduz  novos  critérios  para  a

promoção  após  o  estágio  probatório;  reduz  o  tempo  necessário  para  promoção

especial de Investigadores e Escrivães; estabelece a designação de um coordenador,

em  cada  departamento,  entre  os  chefes  das  Seções  Técnicas  Regionais  de

Criminalística;  aumenta  o  quantitativo  de  policiais  civis  em  todas  as  carreiras;

proporciona uma melhor distribuição do quantitativo de cargos de Delegado em cada

nível;  amplia  a  composição  do  Conselho  Superior  ao  acrescentar  os  Inspetores

Gerais de Escrivães e Investigadores; institui o auxílio-invalidez, o auxílio-natalidade e
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a indenização para aquisição de vestimenta; restabelece a figura do Colégio Ordem e

Progresso na estrutura da PCMG; exclui o período do curso de formação técnico-

profissional como etapa eliminatória do concurso; moderniza e fortalece a estrutura e

as  atribuições  da  Polícia  Civil  mineira;  garante  o  livre  porte  de  arma em  todo  o

território  nacional,  na  forma  da  lei;  garante  a  presença  de  um  representante  da

respectiva  carreira  policial  no  caso  de  procedimento  correicional;  e  garante  a

contagem  do  tempo  de  suspensão,  na  hipótese  de  suspensão  disciplinar  ou

reabilitação, quando absolvido, para fins de progressão e promoção.

Ademais, informamos que foram acolhidas, no substitutivo ora proposto, sugestões

apresentadas pelos deputados Jayro Lessa, Rogério Correia e Cabo Júlio, as quais

aperfeiçoam a proposição e valorizam os integrantes da PCMG.

Conclusão

Por fim, em obediência à boa técnica legislativa, embora tenham sido incorporados

no substitutivo proposto, no mérito, o disposto no Substitutivo nº 2, da Comissão de

Administração Pública, e emendas aprovadas na  Comissão de Segurança Pública,

somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 23/2012 no 1° turno, na

forma do Substitutivo n° 3,  a seguir  redigido, e pela rejeição do Substitutivo nº  1,

apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;  do  Substitutivo  nº  2,

apresentado pela Comissão de Administração Pública, e das Emendas nos 1, 4, 7, 13

e 23 a 26, apresentadas pela Comissão de Segurança Pública.

SUBSTITUTIVO Nº 3

Contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG -, o

regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis, e aumenta o quantitativo

de cargos nas carreiras da PCMG.

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
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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;

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;

VIII - a integração com órgãos de segurança pública do Sistema de Defesa Social.

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;
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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,

especialmente:

I  -  elaborar  a  sua  programação  financeira  anual  e  acompanhar  e  avaliar  sua

implantação, segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - executar contabilidade própria;

III - 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  apuração da

infração  penal  ou  ato  infracional  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
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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:

I  -  o  exame  preliminar  a  respeito  da  tipicidade  penal,  ilicitude,  culpabilidade,

punibilidade e demais circunstâncias relacionadas à infração penal;

II - as diligências para a apuração de infrações penais e 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
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bandeira e o distintivo.

Art. 13 - Os policiais civis terão carteira funcional, com identificação das respectivas

carreiras e validade em todo o território nacional, cujo modelo será regulamentado em

decreto.

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

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.

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;
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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;

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, inclusive para as atividades de

perícia criminal;
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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, nos limites

de sua competência.

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;
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II - Departamentos de Polícia Civil:

a) Delegacias Regionais de Polícia Civil:

a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito - Ciretrans;

a.2) Delegacias de Polícia Civil;

b) Divisões Especializadas:

b.1) Delegacias Especializadas;

III - Instituto de Criminalística;

IV - Instituto Médico-Legal;

V  -  Postos  de  Perícia  Integrada,  Postos  Médico-Legais  e  Seções  Técnicas

Regionais de Criminalística;

VI - Instituto de Identificação:

a) Postos de Identificação;

VII - Hospital da Polícia Civil;

VIII - Colégio Ordem e Progresso;

IX - Divisão de Polícia Interestadual - Polinter;

X - Casa de Custódia da Polícia Civil.

§ 2° - Os Departamentos de Polícia Civil,  a Divisão de Polícia Interestadual e a

Casa de Custódia da Polícia Civil subordinam-se à Superintendência de Investigação

e  Polícia  Judiciária,  o  Instituto  de  Criminologia  e  o  Colégio  Ordem  e  Progresso

subordinam-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.
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§  6º  -  As  Delegacias  de  Polícia  Civil,  de  âmbito  territorial  e  de  atuação

especializada, são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, e as Delegacias

Regionais de Polícia Civil e as Divisões de Polícia Especializada, por Delegados de

Polícia de, no mínimo, nível especial.

§  7º  -  A direção das  Superintendências,  dos Departamentos de  Polícia  Civil  de

âmbito  territorial  e  atuação  especializada,  da  Academia  de  Polícia  Civil,  do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, do

Instituto de Identificação, do Gabinete da Chefia da PCMG, da Chefia Adjunta da

PCMG  e  o  cargo  de  Delegado  Assistente  da  Chefia  da  PCMG  serão  exercidos

exclusivamente por Delegados-Gerais de Polícia, observado o disposto no § 1º do art.

41.

§ 8º - Os titulares dos cargos a que se referem a alínea “d” do inciso I e as alíneas

do inciso II do  caput, bem como o Delegado Assistente da Chefia 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.

§ 9º - Os titulares dos cargos a que se referem os incisos XII e XIII do art. 25 serão

escolhidos pelo Chefe da PCMG dentre os integrantes, em atividade, do nível final da

respectiva carreira que possuam, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço policial.

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

que possuam, no mínimo, vinte anos de efetivo serviço policial, vedada a nomeação

daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal.

Art. 19 - O Chefe da PCMG tem prerrogativas, vantagens e padrão remuneratório

do cargo de Secretário de Estado.
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Art.  20  -  O  Chefe  da  PCMG  será  substituído,  automaticamente,  em  seus

afastamentos  ou  impedimentos  eventuais,  pelo  Chefe  Adjunto  da  PCMG  e,  nos

afastamentos ou impedimentos eventuais deste, na seguinte ordem, pelo:

I - Corregedor-Geral de Polícia Civil;

II - Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária;

III - Chefe de Gabinete da PCMG;

IV - Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

V - Diretor da Academia de Polícia Civil;

VI - Superintendente de Inteligência Policial;

VII - Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças;

VIII - Delegado Assistente da Chefia da PCMG.

Art. 21 - O Chefe da PCMG ficará afastado de suas funções pelo cometimento de

infração penal cuja sanção cominada seja de reclusão, observado o disposto no § 1º

do art. 21 da Constituição do Estado.

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 do disposto nesta lei complementar;

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, nos

termos de regulamento;

V - autorizar servidores da PCMG a afastar-se, em serviço, do Estado, sem sair do

País, observado o disposto no art. 68;

VI  -  determinar  a  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar  e  aplicar

sanções disciplinares;
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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 policiais  civis,  bem

como editar atos de promoção, exceto se esta for por ato de 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, observada a legislação pertinente;

XI - designar, em cada departamento da PCMG, o respectivo coordenador entre os

chefes  das  Seções  Técnicas  Regionais  de  Criminalística,  o  qual  se  reportará  ao

Chefe de Divisão de Perícia do Interior;

XII - decidir sobre remoção por conveniência da disciplina de policial civil, na forma

desta lei complementar;

XIII  -  promover  a  motivação  do  ato  de  remoção  ex  officio de  policial  civil  no

interesse do serviço, comprovada a necessidade.

Seção II

Da Chefia Adjunta da PCMG

Art.  23 - O Chefe Adjunto da PCMG, escolhido pelo Chefe da PCMG dentre os

integrantes,  em  atividade,  do  nível  final  da  carreira  de  Delegado  de  Polícia  que

possuam,  no  mínimo,  vinte  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  -  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;

III - participar, como membro, das reuniões do Conselho Superior da PCMG;

IV - exercer atribuições que lhe sejam delegadas por ato do Chefe da PCMG.
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Parágrafo único - O Chefe Adjunto da PCMG tem prerrogativas, vantagens e padrão

remuneratório 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, que tem a função de assessorar e auxiliar a Chefia da PCMG, e possui a

seguinte estrutura:

I - Órgão Especial;

II - Câmara Disciplinar;

III - Câmara de Planejamento e Orçamento.

Art. 25 - Compõem o Conselho Superior da PCMG:

I - o Chefe da PCMG, que o presidirá;

II - o Chefe Adjunto da PCMG;

III - o Corregedor-Geral de Polícia Civil;

IV - o Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária;

V - o Chefe de Gabinete da PCMG;

VI - o Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

VII - o Diretor da Academia de Polícia Civil;

VIII - o Superintendente de Inteligência Policial;

IX - o Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças;

X - o Delegado Assistente da Chefia da PCMG;

XI - o Superintendente de Polícia Técnico-Científica;

XII - o Inspetor-Geral de Escrivães de Polícia;

XIII - o Inspetor-Geral de Investigadores de Polícia.

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
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distribuição de pessoal da PCMG;

V - estudar e propor inovações visando à eficiência da atividade policial civil;

VI  -  propor  ao  Chefe  da  PCMG  a  remoção  ex  officio de  policial  civil,  por

conveniência da disciplina ou no interesse do serviço policial;

VII - pronunciar-se sobre atribuições e conduta funcional de servidores da PCMG;

VIII  -  deliberar  sobre  promoção de policial  civil,  nos  termos  do regulamento  do

respectivo plano de carreira;

IX - 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;

X - 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 e o disposto no art. 68;

XI - 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.

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  titulares  dos  órgãos  constantes  no  art.  25  e  pelo  Delegado  Assistente  da

Chefia  da  PCMG,  compete  pronunciar-se,  por  determinação do Chefe  da  PCMG,

sobre recurso contra decisão que negar a instauração de inquérito policial e sobre

recurso contra ato de Delegado-Geral de Polícia ou de órgão de administração da
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PCMG que avocou, excepcional e fundamentadamente, inquéritos policiais ou outros

procedimentos formais, bem como sobre o previsto nos incisos VI  a X do art.  26

quando relacionado com a carreira de Delegado de Polícia.

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 titulares de unidades, 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  servidor  da PCMG e a realização de inspeções e

correições  em  órgãos  e  unidades  da  PCMG,  sem  prejuízo  das  competências  do

Chefe da PCMG e do Corregedor-Geral de Polícia Civil;

II - propor ao Chefe da PCMG 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;

III  -  conhecer  e  julgar  recurso  contra  decisão  em  procedimento  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

X  do  art.  26  quando  relacionado  com  a  carreira  de  Delegado  de  Polícia,  será

apreciado exclusivamente por Delegados-Gerais de Polícia integrantes do órgão a

que se refere o art. 29.

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.
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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 de servidores da PCMG.

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  -  determinar  a  instauração  de  processo administrativo  disciplinar,  bem  como

concluir  e  decidir  sobre  o  mesmo,  instaurar  sindicância,  inquérito  policial,  termos

circunstanciados de ocorrência  e outros  procedimentos para  apurar  transgressões

disciplinares e infrações penais 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;

VI  -  avocar  inquéritos  policiais  e  outros  procedimentos,  para  fins  de  correição,

podendo concluí-los, se for o caso, ou delegar sua presidência a outra autoridade

policial;

VII  -  articular-se,  no  âmbito  de  sua  competência,  com  o  Poder  Judiciário,  o

Ministério Público, a Defensoria Pública e órgãos congêneres;

VIII  -  aplicar,  sem  prejuízo  da  competência  dos  demais  titulares  de  órgãos  e

unidades, nos termos desta lei complementar, penalidades disciplinares, observados

os princípios da ampla defesa e do contraditório;

IX - ampliar, excepcionalmente, a competência correicional de Delegado de Polícia

para o exercício de suas atribuições funcionais em unidade da PCMG diversa de sua

lotação;

X - propor ao Chefe da PCMG, mediante despacho devidamente fundamentado, o
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afastamento preliminar de servidores da PCMG pelo prazo máximo de até noventa

dias,  na  hipótese  de  indícios  suficientes  de  eventual  prática  de  transgressão

disciplinar, para fins de correição ou outro procedimento investigatório afim;

XI  -  propor  ao  Chefe  da  PCMG,  expressa  e  motivadamente,  a  remoção  de

servidores da PCMG, para fins disciplinares, nos termos desta lei complementar;

XII  -  dirimir  conflitos  de  competência  funcional  e  circunscricional  no  âmbito  da

PCMG, inclusive com caráter normativo, quando necessário;

XIII  -  manter  atualizado  o  registro  e  o  controle  dos  antecedentes  funcionais  e

disciplinares  dos  servidores  da  PCMG  e  determinar,  nas  hipóteses  legais,  o

cancelamento das respectivas anotações;

XIV - acompanhar o estágio probatório dos servidores da PCMG.

XV - convocar servidor da PCMG para atos e procedimentos de correição, na forma

da lei;

XVI - 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;

XVII - planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas e de pessoal para

a  realização  das  atividades  de  sua  competência  e  subsidiar  as  atividades  de

suprimento de recursos pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§ 1° -  Acolhida a proposta  de que trata  o inciso X do  caput,  enquanto durar  o

afastamento, o servidor da PCMG poderá ser designado, provisoriamente, mantida a

sua lotação, para exercer a sua atividade em unidade ou órgão diverso daquele em

que se encontra lotado, bem como poderá ser convocado a participar de cursos de

qualificação profissional promovidos pela Academia de Polícia Civil.

§ 2° - O afastamento de 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  maioria  simples  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-
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Geral  de  Polícia  Civil  submeter  os  autos  à  deliberação do Conselho  Superior  da

PCMG.

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 de procedimento correicional, participará, no mínimo, um

representante da respectiva carreira policial.

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 servidores da PCMG, competindo-lhe:
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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

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  às  funções  de

competência da PCMG;

VII - admitir certificações de cursos e de titulações acadêmicas obtidas por servidor

da PCMG em instituições de ensino e pesquisa, para incorporação no seu histórico

funcional, atendidos os requisitos legais;

VIII  -  promover  o  aprimoramento  de  técnicas  policiais  e  oferecer  suporte  às

atividades  de  ensino,  de  pesquisa  e  de  operação,  simuladas  e  reais,  para  a

padronização de normas e de procedimentos de investigação criminal, de atividade

notarial, de manejo e de emprego de armas de fogo, explosivos e técnicas de defesa

pessoal;

IX - propor e viabilizar, junto aos órgãos estaduais e federais, o reconhecimento dos

cursos que realiza;

X - difundir estratégias de polícia comunitária;

XI - colaborar em políticas psicopedagógicas destinadas à preparação do policial

civil para a aposentadoria;

XII - manter intercâmbio com outras instituições de ensino e pesquisa, nacionais e

estrangeiras;

XIII  -  conceder  aos  servidores  da  PCMG  diplomas  e  certificados  relativos  às
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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

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 Chefe 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
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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;

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,  entidades,  instituições  e  agentes  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, em conjunto com os demais órgãos de trânsito, diretrizes para o

policiamento ostensivo de trânsito, bem como fiscalizar, 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;
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X  -  gerenciar  os  bancos  de  dados  sob  sua  responsabilidade  e  assegurar  a

disponibilidade de informações e de acesso a dados para suporte às ações de caráter

investigativo para a promoção da segurança pública e da incolumidade das pessoas e

do patrimônio;

XI  -  coordenar,  no  âmbito  do  Estado,  os  registros  nacionais  de  condutores

habilitados, de veículos, de infrações, de acidentes e estatísticas, de motores, dentre

outros;

XII  -  articular-se  com  os  órgãos  do  Sistema  Nacional  de  Trânsito  para  o

cumprimento das normas de trânsito no Estado;

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 responsabilidade de unidade específica a ser identificada em decreto.

§ 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, 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  o Delegado de Polícia,  ou outro policial  sob sua subordinação,  da

realização de diligências necessárias à apuração de infrações penais, por até trinta
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dias, propondo ao Corregedor-Geral de Polícia Civil, quando for o caso, 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;

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,  a  pedido  ou  por

permuta, 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 ao Chefe da PCMG 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,

Divisões Especializadas, Delegacias de Polícia Civil e Delegacias Especializadas, 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 ao 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
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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

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
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infrações de qualquer natureza, exceto as militares.

Parágrafo único -  Estão compreendidos na gestão de inteligência de  segurança

pública os seguintes aspectos policiais, dentre 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;

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  ao  Chefe  da  PCMG  a  remoção  de  Médicos-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;
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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

atividades  de  suprimento  de  recursos  pela  Superintendência  de  Planejamento,

Gestão e Finanças;

XI - acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas por Peritos Criminais e por

Médicos-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 Médicos-Legistas lotados nas Seções Técnicas

Regionais de Criminalística, nos Postos de Perícia Integrada e nos Postos Médico-

Legais  estão  subordinados,  administrativamente,  à  Superintendência  de  Polícia

Técnico-Científica, cabendo a esta, ainda:

I - o suporte consistente no provimento dos recursos logísticos;

II  -  a avaliação de desempenho operacional de Peritos Criminais e de Médicos-

Legistas,  em conjunto  com os coordenadores das Seções Técnicas Regionais  de

Criminalística;

III - a avaliação de desempenho no cumprimento de normas técnicas pertinentes ao

exercício das funções periciais;

IV - o acompanhamento das atividades desenvolvidas por Peritos Criminais e por

Médicos-Legistas;

V - a fiscalização a respeito do cumprimento do regime de trabalho a que estão

sujeitos os Peritos Criminais e os Médicos-Legistas.

§ 3° - A atribuição prevista no inciso V do § 2º será exercida em conjunto com a
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chefia de Departamento.

§ 4° - A perícia oficial criminal é constituída pelas carreiras de Médico-Legista e de

Perito Criminal, com formação superior específica, detalhada em regulamento.

§ 5º - 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.

§ 6º -  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.

§  7º  -  A direção  do  Instituto  Médico-Legal  e  do  Instituto  de  Criminalística  será

exercida, respectivamente, por Médico-Legista e por Perito Criminal que estejam em

efetivo exercício e no último nível da carreira, por proposta do Superintendente de

Polícia Técnico-Cientifica ao Chefe da PCMG.

§ 8º - A chefia dos Postos de Perícia Integrada, das Seções Técnicas Regionais de

Criminalística e dos Postos Médico-Legais será exercida, respectivamente, por um

Perito Criminal ou Médico-Legista, por um Perito Criminal e por um Médico-Legista,

por proposta do Superintendente de Polícia Técnico-Cientifica ao Chefe da PCMG.

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.

Art.  43  -  No  exercício  da  atividade  de  perícia  oficial  de  natureza  criminal,  é

assegurada autonomia técnica, científica e funcional ao Perito Criminal e ao Médico-

Legista, cabendo-lhe a realização de perícias relacionadas à investigação criminal de

competência da PCMG, no âmbito de inquéritos policiais, termos circunstanciados de

ocorrência, processos, sindicâncias e demais procedimentos administrativos, ficando

vinculado operacionalmente ao Delegado responsável pela investigação criminal, na

forma do Código de Processo Penal.

Seção VII

Da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
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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 institucional da PCMG;

VIII - prover a atualização, a manutenção e o abastecimento da frota de veículos da

PCMG;

IX - gerenciar a elaboração e celebração dos termos de doação, convênio, contrato

e instrumento congênere.

TÍTULO III

DO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I
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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, nos termos de legislação

específica;

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 - 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;

X  -  ser  recolhido  em  prisão  especial,  à  disposição  da  autoridade  competente,

quando sujeito a prisão antes e após a condenação definitiva, conforme disposto no

Código de Processo Penal e nos termos da Lei federal nº 5.350, de 6 de novembro de

1967;

XI - receber, no ato de sua primeira designação, munições e colete balístico dentro

do prazo de validade, arma de fogo, algemas e distintivo oficial individualizado;

XII  -  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:
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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, determinando o prazo para sua

apresentação, observadas as disposições legais pertinentes.

§ 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:

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.
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CAPÍTULO II

DOS DIREITOS

Seção I

Dos Direitos dos Policiais Civis

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 civil 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

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 adequados ao tipo de

trabalho desenvolvido;

XI - ter assistência médico-hospitalar na instituição a que se refere o inciso VII do §

1º do art. 17, na forma de regulamento.

Parágrafo  único  -  Os  direitos  relacionados  à  utilização de armas de fogo e  de
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veículos da PCMG durante o curso de habilitação técnico-profissional, ressalvada a

finalidade acadêmica, são condicionados à qualificação e ao acompanhamento do

policial civil por outro 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, observados os respectivos critérios e requisitos, em

especial:

I - ajuda de custo, em caso de remoção ex officio ou designação para serviço ou

estudo que importe em alteração do domicílio, no valor de um mês de vencimento do

servidor;

II - diárias, nos termos de decreto;

III  -  transporte  pessoal  e  de  dependentes,  em  caso  de  remoção  ex  officio,

compreendidos o cônjuge ou companheiro, os filhos e os enteados;

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  da

Academia de Polícia Civil e do Detran-MG, nos termos de decreto;

V  -  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;

VI - translado ou remoção quando ferido, acidentado ou falecido em serviço;

VII - adicional de desempenho, nos termos da legislação em vigor;

VIII - prêmio de produtividade, nos termos da legislação específica;

IX - 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;

X - adicional de férias regulamentares correspondente a um terço da remuneração

do servidor;

XI - gratificação por risco de contágio, com a amplitude e condições estabelecidas

em lei específica;
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XII - 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);

XIII - 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

decreto;

XIV - 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 do

nível 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

em processo judicial, que definirá o percentual do desconto.

CAPÍTULO III

DA REMOÇÃO

Art. 52 - O policial civil só poderá ser removido de um município para outro, com

prévia publicação de edital, observada a existência de vaga no quadro de distribuição

de pessoal da PCMG e, ainda, excepcionalmente:

I - a pedido ou por permuta;

II - para acompanhamento de cônjuge ou companheiro com declaração de união

estável, se servidor público, em caso de remoção ex officio;

III  - por motivo de saúde do policial civil, filhos, cônjuges, companheiros, pais ou
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irmãos com compravada dependência financeira, e atestada a necessidade clínica e

nos termos de regulamento;

IV - ex officio, 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 do caput não geram direito

para o policial civil à percepção de auxílio ou qualquer outra forma de indenização.

§ 2° - O edital a que se refere o caput será publicado na forma e período definidos

pelo Conselho Superior da PCMG.

§ 3º - A remoção a que se refere o inciso V do caput não depende de existência de

vaga no quadro de distribuição de pessoal da PCMG.

Art.  53  -  A remoção  ou  transferência  de  lotação  de  Delegado  de  Polícia  por

conveniência  da  disciplina  somente  ocorrerá  após  a  abertura  da  sindicância  ou

processo administrativo que observarão a 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,  depende da existência  de  vaga no quadro  de  distribuição de  pessoal  da

PCMG e somente ocorrerá depois  de fundamentadas as razões e de aprovada a

proposta  de  remoção  por  maioria  simples  dos  membros  do  Órgão  Especial  do

Conselho Superior da PCMG.

Art.  56  -  A  remoção  ex  officio de  policial  civil  durante  o  gozo  de  férias

regulamentares,  férias-prêmio  ou  licença  para  tratamento  de  saúde  somente

produzirá efeitos após o término do afastamento.

§ 1º - A licença para tratamento de saúde não impedirá a remoção ex officio, desde

que já iniciado o processo disciplinar.
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§ 2º - 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  excepcionais,  sujeito  a  plantões  noturnos  e  a convocações  a

qualquer hora e dia, inclusive durante o repouso semanal e férias, garantidas, em

caso de se exceder a carga horária prevista em lei, as 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, diante  da  impossibilidade de atuação

decorrente  de  condições  adversas,  por  exposição  a  risco  desproporcional  à

incolumidade do policial  civil  ou  de terceiros,  deverá aquele acionar  apoio para o

atendimento do evento.

§ 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;

V - compensação financeira ou em dias de folga, nos termos de lei específica a ser
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encaminhada à Assembleia Legislativa.

§ 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 policial civil 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

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
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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, não renovável no

período de doze meses após a sua concessão, será concedida, com vencimentos

integrais, pelo prazo máximo de noventa 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, pais, filhos,

cônjuge  ou  companheiro  com  declaração  de  união  estável,  para  a  qual  seja

indispensável a assistência pessoal do policial  civil  e esta não possa ser prestada

simultaneamente com o exercício de suas funções.

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

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
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comprovadamente 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,  o  policial  civil  comunicará seu

afastamento, com antecedência, ao Delegado de Polícia ou ao titular da unidade a

que esteja subordinado.

Art.  68 -  O Chefe da PCMG poderá conceder afastamento ao policial  civil,  sem

prejuízo da remuneração:

I  -  para  frequentar  cursos  relacionados  com  o  exercício  das  funções  do  cargo

ocupado pelo policial civil, pelo prazo de três meses, prorrogável até o máximo de

três meses;

II  -  para participar  de congressos,  seminários  ou  encontros  relacionados com o

exercício da função, pelo prazo estabelecido no ato que o autorizar.

§ 1° - O afastamento a que se refere o inciso I do  caput não será concedido ao

policial civil em estágio probatório ou que esteja submetido a sindicância 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
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desempenhada,  na  forma do  §  2°,  nos  trinta  dias  subsequentes  ao  seu término,

perderá o direito de computar o tempo de afastamento como tempo de serviço.

§ 4° - O policial civil que tenha se afastado das funções para estudo, especialização

ou aperfeiçoamento, sem prejuízo da remuneração ou com ônus para a PCMG, 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.

§ 5° - Na hipótese de afastamento para participar de curso, congresso ou seminário

no exterior  ou  para  frequentar  curso no País  em prazo superior  a  seis  meses,  o

policial civil dependerá de autorização do Governador do Estado.

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:

a)  de  Secretário  de  Estado,  de  Secretário  Adjunto  ou  de  Subsecretário  na

Secretaria de Estado de Defesa Social ou cargos correspondentes na Controladoria-

Geral do Estado;

b) de direção da Polícia Federal;

c) de Ministro de Estado;

d) de direção da Agência Brasileira de Informação - Abin;

IV - tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de dois anos.

§ 1° - Não será concedido, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do caput, o

afastamento  de  policial  civil  submetido  a  processo  administrativo  disciplinar,  que

esteja  em  estágio  probatório  ou  que  reúna  as  condições  previstas  para

aposentadoria.

§  2º  -  O  estágio  probatório  será  interrompido  nas  hipóteses  de  afastamento

previstas nos incisos I e II do caput.

§ 3º - Na hipótese de afastamento prevista no inciso III do  caput, o policial  civil
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deverá  optar  pela  percepção  dos  vencimentos  e  vantagens  de  uma das  funções

públicas exercidas.

§ 4° - O afastamento previsto no inciso IV do  caput não será considerado como

efetivo exercício e dar-se-á sem vencimentos e vantagens.

§ 5° - O afastamento do policial civil para concorrer a cargo público eletivo dar-se-á

sem  prejuízo  da  percepção  de  vencimentos  e  vantagens,  na  forma  da  Lei

Complementar federal nº 64, de 18 de maio de 1990.

§  6º  -  Na hipótese do exercício  de  mandato  eletivo,  o  policial  civil  não poderá

exercer,  no  âmbito  da  PCMG,  cargos  de  direção,  chefia,  assessoramento  e

coordenação,  observado  o  disposto  no  inciso  IX  do  art.  29  e  no  art.  38  da

Constituição da República.

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 dos incisos II e III do

§ 4° do art. 40 da Constituição da República, para o policial civil,  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;
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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 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  das

carreiras policiais civis, poderá ser considerado o tempo de serviço prestado como

militar integrante dos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais, 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,  artrite  reumatoide,  lúpus  eritematoso

disseminado (sistêmico), pênfigo foliáceo, 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.

§ 1º - Ao policial civil aposentado em razão de invalidez permanente, considerado

incapaz para o exercício de serviço de natureza policial civil,  em consequência de
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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 nível, 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 atribuídos  ao

cargo  ou  função  em  que  se  deu  a  aposentadoria,  inclusive  os  decorrentes  de

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria,

nos termos da Constituição da República.

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;
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IV - Médico-Legista;

V - Perito Criminal.

Parágrafo  único  -  Integram  ainda  o  quadro  de  pessoal  da  PCMG as  carreiras

administrativas, instituídas na forma de lei específica.

Art. 77 - A estrutura das carreiras de que trata o art. 76 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

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-científico-jurídico para a  carreira  de Delegado de Polícia e  caráter

técnico-científico para  as  demais,  derivados  da  aplicação dos conhecimentos  das

ciências humanas, sociais e naturalísticas, na forma da Constituição da República.

§ 1° -  Ao policial  civil  são conferidas,  além das 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
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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 inteligência,  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  criminal  e  ao  registro  e

licenciamento de veículo automotor e à habilitação de condutor;

VI - cumprir, fazer cumprir e executar as determinações e diretrizes superiores e

atividades de competência da unidade em que tenha exercício para o cumprimento

das funções da PCMG;

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,  no  exercício  da  função  policial  civil,  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;

XIII - colaborar com o fornecimento de dados e informações para a realização de
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estatísticas  da unidade policial,  na redação de ofícios  e expedientes de  interesse

administrativo, e no controle, arquivamento e organização de folhas e atestados de

frequência, documentos e formulários do respectivo setor.

§ 2° - Para o desempenho de suas funções, o Delegado de Polícia disporá dos

serviços e recursos técnico-científicos da PCMG e dos servidores e policiais civis a

ele  subordinados,  podendo  requisitar,  observadas  as  limitações  legais,  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 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.

Parágrafo único - 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 administração pública.

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

PCMG 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
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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, ficando garantida sua autonomia

nas respostas às requisições.

§ 5° -  Para fins de elaboração da política remuneratória 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

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 PCMG.

§ 3º - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores da PCMG que, na data da

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° - Caberá privativamente à Academia de Polícia Civil a realização:
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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.

§ 2° - O candidato aprovado nas etapas a que se refere o  caput do art. 84 será,

depois da nomeação e posse, 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;

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 concurso 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;
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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

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.

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.
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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, sua

aptidão para fins de 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

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 PCMG.

Art.  88  -  O  policial  civil,  no  período  do  estágio  probatório,  será  avaliado  por

comissão de acompanhamento e avaliação especial de desempenho, composto por

policiais civis estáveis, instituída por ato do Chefe da PCMG.

§ 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 um Delegado de Polícia

da  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil,  por  um  Delegado  de  Polícia  da

Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária e por um Delegado de Polícia

da Academia de Polícia Civil;

II - para as carreiras a que se referem os incisos II a V do art. 76, por um Delegado

de Polícia da Corregedoria-Geral de Polícia Civil,  por um Delegado de Polícia da

Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, por um Delegado de Polícia da

Academia de Polícia Civil e por um ocupante da carreira do policial civil, de nível da
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carreira superior ao que estiver posicionado o servidor avaliado.

§ 2° - A permanência na carreira e a estabilidade do policial civil serão deliberadas

pelo Conselho Superior da PCMG.

Art. 89 - O Corregedor-Geral de Polícia Civil poderá, a qualquer tempo do estágio

probatório,  ex  officio 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 Corregedor-Geral de Polícia Civil, em até noventa dias antes do término

do estágio probatório, apresentará ao Conselho Superior da PCMG parecer sobre a

homologação de estágio probatório de policial civil.

§ 1° - A proposta de homologação de estágio probatório implica a expedição da

declaração de estabilidade do policial civil.

§ 2° - Quando o Conselho Superior da PCMG 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 PCMG proporá a

sua  exoneração,  mediante  conclusão  de  processo  administrativo  próprio,

assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 91 - Ao Chefe da PCMG 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. 92 - O desenvolvimento do policial civil nas carreiras a que se refere o art. 76

dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Parágrafo único - Decreto 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. 93 - 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:
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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"  do  último nível  hierárquico  da

carreira para o grau subsequente 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

nível hierárquico da carreira a que pertence.

Art. 94 - 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 de regulamento.

§ 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° - Fará jus à promoção por merecimento e por antiguidade o policial civil que
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atender  às  exigências  estabelecidas  em  regulamento  e  preencher  os  seguintes

requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício 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.

§ 6° - A promoção por merecimento observará, além do previsto no § 5º, critérios

objetivos que levem em conta desempenho e capacitação profissional, os quais serão

regulamentados por decreto.

§ 7º - O limite de vagas por nível para a promoção nas carreiras de Delegado de

Polícia,  Médico-Legista  e  Perito  Criminal  é  o  constante  no  Anexo  I  desta  lei

complementar.

§ 8° - O limite de vagas por nível para a promoção nas carreiras de Escrivão de

Polícia e de Investigador de Polícia será definido na forma de decreto.

§ 9º - 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,  ressalvada  a  promoção  para  o  último  nível  cujo

posicionamento ocorrerá no grau “A”, garantida a irredutibilidade remuneratória nos

termos da Constituição da República.

Art. 95 - O Delegado de Polícia será promovido de Delegado de Polícia Substituto

para Delegado de Polícia Titular “A” após a publicação da declaração de estabilidade.

Art. 96 - Farão jus a promoção especial, a que se refere a alínea “a” do inciso I do §

1º do art. 94, o Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia que preencherem os

seguintes requisitos:

I - estar em efetivo exercício;

II - ter permanecido no mesmo nível da respectiva carreira pelo prazo mínimo de
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oito 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. 97 - Após a conclusão do estágio probatório, o policial civil considerado apto

será posicionado no grau “D” do nível de ingresso na carreira, ressalvado o disposto

no art. 95.

Art. 98 - 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

aprovado.

Art. 99 - 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;

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.

§  1º  -  É  assegurado  ao  policial  civil  absolvido  em  processo  administrativo  ou

reabilitado o direito de computar o tempo de suspensão a que se refere o inciso I do

caput como período aquisitivo para fins de progressão e de promoção.

§  2º  -  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. 100 - As promoções previstas no § 1° do art. 94 terão requisitos definidos na

forma de decreto.

Art.  101  -  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;
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IV - o maior tempo no serviço público estadual;

V - o maior tempo em serviço público;

VI - o policial civil de maior idade.

Art.  102 -  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. 103 - 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

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 PCMG.

§ 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, desde que obtenha resultado satisfatório na

ADI realizada no ano em que manifestar a referida opção.

§ 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.
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Art. 104 - 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 na PCMG.

§ 3° - Na ADI e na AED, será considerado fator de avaliação, para concessão do

ADE,  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 PCMG.

Art.  105  -  Os  valores  máximos  do  ADE  correspondem  a  um  percentual  do

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
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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 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 PCMG, 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;

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. 106 - 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
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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.  107  -  O  policial  civil  que  tiver  sido  designado  para  a  função  de Delegado

Especial de Polícia, atendida, então, a condição de bacharel em direito,  e que, na

data  de  publicação  desta  lei  complementar,  fizer  jus  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 por ele ocupado, acrescido

dos adicionais por tempo de serviço, terá esse valor incorporado aos proventos.

§ 1º - Estende-se ao policial civil aposentado o direito de incorporação de que trata

o  caput, desde que tenha percebido  a vantagem pessoal  durante  a  atividade,  na

condição descrita.

§ 2º - Para fins do disposto neste artigo, o policial civil da ativa ou aposentado será

identificado em decreto.

Art.  108  -  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.  109 - Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança da

estrutura da PCMG, ressalvados os cargos de Chefe da PCMG e Chefe Adjunto da

PCMG, são privativos de policiais civis que não tenham excedido em cinco anos o
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tempo exigido para a aposentadoria voluntária.

§ 1º - Os cargos cujos titulares compõem o Conselho Superior da PCMG a que se

refere o art. 25 somente poderão ser ocupados por um mesmo servidor pelo período

máximo de sete anos, ininterruptos ou não, observado o disposto no § 2º.

§ 2º - Não se aplica o disposto no § 1º aos titulares dos cargos de Chefe da PCMG

e Chefe Adjunto da PCMG.

§ 3º - Os cargos de Chefe de Departamento de Polícia Civil, de Delegado Regional

de Polícia Civil e de Chefe de Divisão Especializada somente poderão ser ocupados

por um mesmo servidor, na mesma unidade, pelo período máximo de cinco anos,

ininterruptos ou não.

§ 4º - Os períodos a que se referem os §§ 1º e 3º serão contados a partir da data de

publicação desta lei complementar.

Art.  110  -  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 PCMG.

Art. 111 - Até a completa assunção da gestão da custódia de presos pelo órgão

competente, a PCMG auxiliará na referida gestão.

Art. 112 - Aplica-se aos integrantes das carreiras policiais civis, nas matérias não

disciplinadas  nesta  lei  complementar,  subsidiariamente,  o  Estatuto  dos  Servidores

Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Art. 113 - Cabe à Corregedoria-Geral de Polícia Civil o processamento da correição

dos  servidores  administrativos  do  quadro  de  pessoal  da  PCMG,  nos  termos  do

Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Art. 114 - O cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil, criado pelo art. 8º

da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012, será extinto em 31 de dezembro de 2014.

Art. 115 - Até a extinção do cargo, o Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil,

nomeado pelo Governador do Estado, tem por função auxiliar o Chefe da PCMG no

exercício de suas atribuições, competindo-lhe:

I  -  substituir,  nos  afastamentos  e  impedimentos  do  Chefe  Adjunto  da  PCMG,  o
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Chefe da PCMG em seus afastamentos e impedimentos eventuais;

II - realizar estudos sobre a modernização da estrutura organizacional da PCMG;

III - exercer atribuições que lhe sejam delegadas por ato do Chefe da PCMG.

Parágrafo único - Não se aplica ao cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia

Civil o disposto no caput do art. 109.

Art. 116 - O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, em até noventa

dias  contados  da  data  de  publicação  desta  lei  complementar,  projeto  de  lei

complementar contendo o Estatuto Disciplinar da Polícia Civil  do Estado de Minas

Gerais.

Parágrafo único - Até a publicação do estatuto de que trata o  caput,  aplica-se o

disposto nos arts. 142 a 205 da Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, e normas

complementares.

Art. 117 - Ficam criados:

I - seiscentos e setenta e oito cargos de provimento efetivo da carreira de Delegado

de Polícia;

II - setenta e dois cargos de provimento efetivo da carreira de Médico-Legista;

III  -  duzentos  e  dezesseis  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Perito

Criminal;

IV - mil e doze cargos de provimento efetivo da carreira de Escrivão de Polícia II;

V - três mil quatrocentos e trinta e quatro cargos de provimento efetivo da carreira

de Investigador de Polícia II.

Parágrafo único -  Em virtude da criação dos cargos a que se refere o  caput,  a

quantidade de cargos das carreiras constantes no Anexo I  desta lei  complementar

passa a ser:

I - Delegado de Polícia, mil novecentos e oitenta e sete cargos;

II - Médico-Legista, quatrocentos e trinta e seis cargos;

III - Perito Criminal, novecentos e três cargos;

IV - Escrivão de Polícia I, mil e doze cargos;

V - Escrivão de Polícia II, mil oitocentos e setenta e oito cargos;

VI - Investigador de Polícia I, três mil quatrocentos e trinta e quatro cargos;

VII - Investigador de Polícia II, sete mil oitocentos e sessenta e sete cargos.
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Art.  118 -  O policial  civil  que tenha cumprido as  exigências  para aposentadoria

voluntária no âmbito do regime especial de aposentadoria adotado para os ocupantes

dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras policiais civis e que opte

por  permanecer  em  atividade  fará  jus  a  gratificação  de  incentivo  ao  exercício

continuado  equivalente  ao  valor  de  1/3  (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.

Art.  119 - O policial civil  ocupante de cargo de nível intermediário da respectiva

carreira fará jus a promoção por antiguidade, independentemente de vaga, ao nível

imediatamente  superior  quando  completar  as  exigências  para  aposentadoria

voluntária no âmbito do regime especial de aposentadoria adotado para os ocupantes

dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras policiais civis.

Art. 120 - Os policiais civis que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes

dos  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Delegado  de  Polícia  terão  a

denominação  do  cargo  alterada  conforme  o  item  I.1  do  Anexo  I  desta  lei

complementar, mantidos o nível e o grau de posicionamento em que se encontrarem

na data de publicação desta lei.

Art. 121 - Os cargos de provimento em comissão de que trata o Decreto nº 17.826,

de 2 de abril de 1976, mantidos suas funções e vencimentos, terão denominação e

atribuições complementares fixadas por meio de decreto.

Art.  122 - O policial  civil  que tenha se aposentado no último nível da respectiva

carreira, mesmo aquele que tenha alcançado o último nível em virtude do pedido de

aposentadoria, será classificado no grau subsequente, conforme tabela constante no

Anexo I desta lei complementar.

Art. 123 - Ficam revogados:

I - os arts. 1º a 74, 76 a 102, 104 a 141 e 206 a 221 da Lei nº 5.406, de 1969;

II - os arts. 1° a 3°, 5° a 10, 12 a 20-F, 30, 37, 38, 40, 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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V - o art. 3º da Lei Complementar nº 23, de 26 de dezembro de 1991.

Art.  124  -  Esta  lei  complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

ressalvado o disposto no inciso II do art. 96, o disposto no art. 97 e o disposto no art.

122, todos com vigência a partir de 1º de janeiro de 2015.

ANEXO I

(a que se refere o art. 77 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 26.9.2013.

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 26.9.2013.

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 26.9.2013.

I.4 - Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia

I.4.1 - Escrivão de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Escrivão  de Polícia  I  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 26.9.2013.

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 26.9.2013.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais
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* - A Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia I foi publicada no  Diário do

Legislativo, de 26.9.2013.

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 26.9.2013.

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:

a) presidir 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, cadastros, documentos

e dados, bem como colher provas e praticar os demais atos necessários à adequada

apuração de infração penal e do ato infracional, observados os limites legais;

d) decidir sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;

e)  representar  à  autoridade judiciária  para  a  decretação de medidas  cautelares

reais e pessoais, como prisão preventiva e temporária, busca e apreensão, quebra de

sigilo, interceptação de telecomunicações, em sistemas de informática e telemática, e

outras medidas inerentes à investigação criminal e ao exercício da polícia judiciária,

destinadas a colher e a resguardar provas de infrações penais;

f) presidir inquéritos policiais, a lavratura de autos de prisão em flagrante delito, de

termos circunstanciados de ocorrência, de interrogatórios, de oitivas e demais atos e

procedimentos de natureza investigativa, penal ou administrativa;

g) expedir ordens de serviço, intimações e mandados de condução coercitiva de

pessoas,  na  hipótese  de  não  comparecimento  sem  justificativa,  nos  termos  da

legislação;

h) formalizar o ato de indiciamento, fundamentando a partir dos elementos de fato e
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de direito existentes nos autos;

i) realizar ou determinar a busca pessoal e veicular no caso de fundada suspeita de

prática criminosa ou de cumprimento de mandado judicial;

j) promover ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e funcional

de seus subordinados, no que se refere ao conteúdo dos serviços investigatórios,

bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando necessário, a requisição

formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou obscuridade em laudos,

relatórios de serviço e outros;

k) promover o bem-estar geral, a garantia das liberdades públicas, o aprimoramento

dos  métodos  e  procedimentos  policiais,  a  polícia  comunitária  e  a  mediação  de

conflitos;

l)  manter  atualizadas,  nos  sistemas  utilizados  pela  PCMG,  as  informações

pertinentes à unidade policial sob sua responsabilidade;

m) avocar,  quando necessário e por  ato motivado,  inquéritos  policiais  e demais

procedimentos  presididos  por  Delegado  de Polícia  de  hierarquia  inferior,  admitido

recurso no prazo de dez dias para a autoridade superior;

n)  realizar  a  articulação  técnico-científica  entre  as  provas  testemunhais,

documentais  e  periciais,  para  a  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  do  ato

investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;

o)  exercer  o  registro  de  controle  policial,  especialmente  no  que  tange  a

estabelecimentos de hospedagem, diversões públicas, comercialização de produtos

controlados e receber o 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;

p)  dirigir  os  serviços  de  trânsito  e  a  identificação  civil  e  criminal  no  âmbito  do

Estado;

q) determinar o cumprimento de mandados de prisão e o cumprimento de alvarás

de soltura expedidos pelo Poder Judiciário;

r) requisitar a condução de preso de unidades do sistema prisional para Delegacia

de Polícia Civil para a prática de atos relativos à investigação criminal e ao exercício

da polícia judiciária.
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II.2 - Ao Escrivão de Polícia cabe:

a)  registrar  em  termo  declarações,  depoimentos  e  informações  de  autores,

suspeitos, vítimas, testemunhas, adolescente infrator e demais pessoas envolvidas

nos procedimentos de polícia judiciária, mediante inquirição do Delegado de Polícia

competente, cooperando 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, 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,

documentos, objetos, bens e valores apreendidos relacionados a inquéritos policiais,

termos circunstanciados de ocorrência, processos e procedimentos disciplinares que

estejam sob sua responsabilidade,  no  âmbito  do  cartório  de  sua unidade policial,

dando-lhes a destinação ou encaminhamentos legais;

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,

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
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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 PCMG;

m) receber e recolher 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  técnicas  de  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

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 - Ao Investigador de Polícia cabe:

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
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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;

h) coletar impressões papilo-digitais para que os Peritos Criminais procedam ao

confronto individual dactiloscópico para a identificação de pessoas e de cadáveres;

não OK DEP.

i) preparar, examinar e arquivar as fichas datiloscópicas 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 de Polícia Civil e a

pacificação entre os envolvidos em infrações penais;

n) realizar o registro formal e a conferência de ocorrências policiais, de pedidos de
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providências e de representações de partes referentes a fatos tidos como delituosos,

bem como de 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.

o)  determinar  as  fundamentais,  os  subtipos  e  os  pontos  característicos  das

impressões  digitais,  para  fins  de  identificação  humana,  e  proceder  à  pesquisa

monodactilar, decadactilar e onomástica, ressalvada a atuação do Perito-Criminal em

caso  de  necessidade  da  emissão  de  laudo  pericial  para  auxilar  na  apuração  de

infração penal.

II.4 - Ao Médico-Legista cabe:

a) realizar exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em cadáveres e

em vivos, para subsidiar a determinação da causa mortis ou da natureza de lesões,

no âmbito da investigação criminal;

b) realizar exames e análises pertinentes à identificação antropológica de natureza

biológica, no âmbito da medicina legal;

c)  diagnosticar,  avaliar  e  constatar  a  situação de pessoa submetida a efeito  de

substância de qualquer espécie, além de avaliar o seu estado psíquico e psiquiátrico,

com  o  objetivo  de  subsidiar  a  instrução  de  inquérito  policial,  procedimento

administrativo ou processo judicial criminal;

d)  cumprir  requisições médico-legais no âmbito das investigações criminais e do

exercício da polícia judiciária, com a emissão dos respectivos laudos para viabilização

de provas periciais;

e)  sistematizar  no laudo pericial,  os  elementos objetivos de prova no âmbito da

medicina  legal  que  subsidiem  a  apuração  de  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 sob sua responsabilidade.

II.5 - Ao Perito Criminal cabe:

a) realizar exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à física,

química, biologia, odontologia legal,  papiloscopia e demais áreas do conhecimento
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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

periciais sob sob sua responsabilidade.

ANEXO III

(a que se refere o art. 108 da Lei Complementar nº , de de de 2013)

Quantitativo de Funções Públicas e Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda à Constituição n° 49, de 13 de junho de 2001

* - O Quantitativo de Funções Públicas e Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda à Constituição n° 49, de 13/6/2001, foi publicado no Diário do Legislativo, de

26.9.2013.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.
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Zé Maia, presidente -  Lafayette de Andrada,  relator  - João Vítor  Xavier - Romel

Anízio - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2013

(Nova Redação, nos Termos do § 1º do Art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela “institui a gratificação

de  incentivo  ao  exercício  continuado  para  os  policiais  civis  do  Estado  de  Minas

Gerais”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Administração

Pública também opinou pela aprovação da matéria com a Emenda nº 1, apresentada

pela Comissão de Constituição e Justiça.

Durante  a  discussão  da  proposição  nesta  comissão,  o  deputado  Zé  Maia

apresentou proposta de emenda que foi aprovada por esta comissão, dando ensejo à

apresentação  de  nova  redação  do  parecer,  nos  termos  do  §  1º  do  art.  138  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo  conceder  incentivos  para  a

permanência em atividade do policial civil que já se encontra no ápice da carreira,

com vistas à valorização da experiência adquirida do servidor, bem como à melhoria

da gestão.  Para  tanto,  propõe,  em seu art.  1º,  a  criação de uma gratificação de

incentivo ao exercício continuado, equivalente a um terço da remuneração, à qual o

policial  fará  jus  quando do  cumprimento  dos  requisitos  para  a  aposentadoria  em

regime especial, regulamentada no art. 20-B da Lei Complementar nº 84, de 25 de

julho de 2005, percebendo a gratificação até o cumprimento das exigências previstas

no art.  40 da Constituição da República.  O projeto prevê,  ainda,  a concessão de

promoção por antiguidade ao nível imediatamente superior ao policial civil que tenha

cumprido as exigências para a aposentadoria especial, por meio de nova redação do

art. 3º da Lei Complementar nº 23, de 26 de dezembro de 1991.
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De acordo com a Mensagem nº 446/2013, o governador ressalta a importância do

projeto em exame, que, “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”.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a

medida  é  coerente  com  as  diretrizes  constitucionais  e  que  decorre  da  própria

autonomia estadual  a competência do Estado para disciplinar  a remuneração e a

carreira de seus servidores. Com vistas a aperfeiçoar o projeto e corrigir imprecisão

devida à referência genérica, no art. 1º do projeto, às exigências para aposentadoria

previstas  no  art.  40  da  Constituição  da  República,  apresentou  a  Emenda  nº  1,

fazendo constar no projeto apenas aquelas referidas na alínea “a” do inciso III do § 1º

do art. 40 da Carta Federal.

A Comissão de Administração Pública, acolhendo as justificativas apresentadas na

mensagem do governador para a apresentação da matéria, opinou pela aprovação do

projeto com a Emenda nº 1, apresentada pela comissão que a precedeu.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo o § 1º do art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal  -  LRF), os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “c”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.



1518
____________________________________________________________________________

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total, ou seja, 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas

para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a vedação da

criação de cargo, emprego ou função, bem como a proibição de aumento, reajuste ou

adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,  ressalvada  a  revisão  geral  anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o governador do Estado enviou a esta

Casa  o  Ofício  GAB.SEC.  nº  563/13,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão, destacando que a criação da gratificação de incentivo ao

exercício  continuado  para  os  policiais  civis  do  Estado  de  Minas  Gerais  tem

adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA -  e

compatibilidade com o PPAG e com a LDO. Informou,  ainda,  que “o aumento de

despesas a ser gerado pelo projeto (...) não afetará as metas de resultados fiscais” e

é compatível com as diretrizes para a política remuneratória das carreiras do Poder

Executivo, previstas na Lei nº 19.973, de 2011.

Ainda de acordo com o referido ofício, o impacto orçamentário-financeiro decorrente

da implementação da proposta será de R$ 36.217.993,89 para o exercício de 2013.

Importa destacar que, no Relatório de Gestão Fiscal publicado pela Secretaria de

Estado de Fazenda - SEF -, em 29 de maio de 2013, as despesas com pessoal do

Poder  Executivo  referentes ao 1º  quadrimestre  de  2013 encontram-se dentro dos

limites legais. Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta, o valor ainda

permanece  inferior  ao  limite  prudencial,  considerando-se  a  RCL  do  referido

documento.

Saliente-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II, da

Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa autorização em

seu art. 14.

Ademais, o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro  de  2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros na política remuneratória. A propósito, destaque-se que, conforme previsto

no art. 6º da referida lei, o montante de recursos apurado para a implementação da
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política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas com concessão de

gratificações,  adicionais,  aumento  ou  reajuste  de  vencimentos  e  proventos,  entre

outros.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Durante as discussões no 1º turno, na comissão, o deputado Zé Maia apresentou

proposta de emenda que propõe a supressão dos arts. 1º e 2º e do inciso I do art. 3º

do Substitutivo nº 1, com a qual concordamos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

41/2013 no 1º  turno,  na forma do Substitutivo nº  1,  a seguir  apresentado,  e pela

rejeição da Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Revoga o  art.  152 de Lei  nº  7.109,  de  13  de outubro  de  1977,  que contém  o

Estatuto do pessoal do magistério público do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica revogado o art.  152 da Lei  nº  7.109,  de 13 de outubro de 1977,

asseguradas as situações funcionais estabelecidas até a data da publicação desta lei.

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

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Lafayette  de Andrada,  relator  -  Jayro  Lessa -  João Vítor

Xavier - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.968/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete parte do imóvel que

especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 2/6/2011 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

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

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 4/8/2011, o relator solicitou que o projeto fosse baixado em diligência

à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que informasse

sobre a situação efetiva do imóvel e se havia óbice à transferência pretendida; ao

prefeito municipal de Conselheiro Lafaiete, para que declarasse sua aquiescência ao

negócio em questão; e ao autor, para que apresentasse o memorial descritivo da área

a ser doada.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  1.968/2011 de autorizar  o  Poder  Executivo a doar ao

Município de Conselheiro Lafaiete área com 653,23m², identificada como Área 3 em

levantamento  planimétrico  anexo,  a  ser  desmembrada  de  imóvel  de  20.000m²,

situado no Bairro Progresso, nesse município, e registrado sob o nº 29.469, a fls. 181

do  Livro  3-R,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  do  1º  Ofício  da  Comarca  de

Conselheiro Lafaiete.

O imóvel com área de 20.000m² foi doado ao Estado pelo Município de Conselheiro

Lafaiete,  em 1970,  para  a  instalação de ginásio  polivalente.  No local,  atualmente

funciona a Escola Estadual Professor Astor Viana.

O art. 18 da Constituição Mineira exige autorização legislativa para a transferência

de domínio de imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal

nº  8.666,  de  1993,  que  regulamenta  o  inciso  XXI  do  art.  37  da  Constituição  da

República  e  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,

exige, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do

interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido bem

será utilizado para a construção de via pública que ligará as Ruas Sidney Moreira da

Silva e Amazonas e dará acesso ao futuro centro de lazer que a administração local

pretende  construir  nos  fundos  da  escola.  Contribuindo  para  maior  eficiência  e
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resolutividade do sistema viário municipal e possibilitando o trânsito e a comunicação

em seu sentido mais amplo, a nova via beneficiará toda a comunidade escolar, bem

como a população dos bairros adjacentes.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 608/2011, manifestou-se

favoravelmente à doação da área de 653,23m², a ser desmembrada da área total de

20.000m2,  considerando  a  importância  das  obras  para  a  redução  do  índice  de

violência  na  região  e  a  aquiescência  da  Secretaria  de  Estado de  Educação,  que

detém o vínculo do imóvel.

Por seu turno, o prefeito municipal de Conselheiro Lafaiete, por meio do Ofício nº

94/2011,  declarou que a  área constitui-se  de  uma fração de terra  essencial  para

viabilizar  melhorias  e adequações no sistema viário  municipal,  especialmente  dos

bairros que constituem a região.

Por  fim,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  no  1,  que  tem  o

objetivo de incluir  na proposição o memorial  descritivo que identifica a área a ser

doada e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.968/2011, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete 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 Conselheiro

Lafaiete imóvel com área 653,23m2 (seiscentos e cinquenta e três vírgula vinte e três

metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de

imóvel  com  área  de  20.000m2  (vinte  mil  metros  quadrados),  situado  no  Bairro
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Progresso, nesse Município, e registrado sob o nº 29.469, a fls. 181 do Livro 3-R, no

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de via

pública.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador 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.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

A  área  a  ser  doada  tem  a  seguinte  descrição:  partindo  do  vértice  V10,  de

coordenada Este (X) 627.576,95m e Norte (Y) 7.714.161,69m, segue até o vértice

V11,  de  coordenada  E  =  627.556,58m  e  N  =  7.714.137,49m,  no  azimute  de

220º06'17'',  com extensão de 31,63m; do vértice V11 segue até o vértice V12, de

coordenada E = 627.544,20m e N = 7.714.131,55m, no azimute de 244º20'06'', com

extensão de 13,73m; do vértice V12 segue até o vértice V13, de coordenada E =

627.524,73m  e N  =  7.714.126,60m,  no  azimute  de  255º44'07'',  com  extensão  de

20,08m; do vértice V13 segue até o vértice V14, de coordenada E = 627.506,14m e N

= 7.714.122,24m, no azimute de 256º49'16'', com extensão de 19,10m; do vértice V14

segue até o vértice V51, de coordenada E = 627.506,14m e N = 7.714.122,24m, no

azimute de 0º00'00'', com extensão de 0,00m; do vértice V51 segue até o vértice V50,

de coordenada E = 627.505,04m e N = 7.714.132,26m, no azimute de 349º30'03'',

com extensão de 8,19m; do vértice V50 segue até o vértice V52, de coordenada E =

627.540,77m e N = 7.714.140,99m, no azimute 76º15'37'', com extensão de 36,78m;

do vértice V52 segue até o vértice V53,  de coordenada E = 627.552,25m e N =

7.714.146,51m, no azimute de 64º20'06'', com extensão de 12,73m; do vértice V53

segue até o vértice V10, no azimute 58º25'59'', com extensão de 29m, ponto inicial da

descrição  deste  perímetro,  perfazendo  uma  área  de  653,23m2  (seiscentos  e

cinquenta e três vírgula vinte e três metros quadrados).

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz
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Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.730/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 3.730/2013 altera a Lei nº

13.310, de 24/9/1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  7/2/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Compete,  preliminarmente,  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição visa acrescentar ao Código de Saúde do Estado a obrigatoriedade de

controle e fiscalização sanitária dos banheiros públicos ou de uso público. Além disso,

dispõe  sobre  os  critérios  técnicos  que  devem  ser  observados  na  construção  e

manutenção desses banheiros.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,  conforme o

disposto no art. 24, XII, da norma constitucional, segundo o qual compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social,

proteção  e  defesa  da  saúde.  Dessa  forma,  as  três  esferas  de  governo  detêm

competência material para legislar sobre assuntos de saúde.

O  art.  1º  do  projeto  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  controle  e  fiscalização

sanitária dos banheiros públicos ou de uso público, no Código de Saúde, trazendo

uma  diretriz  política  para  atuação  do  Estado.  Esse  ponto  insere-se  no  rol  de

competências legiferantes do Estado e não afronta norma alguma relativa à iniciativa

do processo legislativo. Por isso, quanto ao juízo de admissibilidade de competência

desta Comissão, numa análise apenas formal, não há óbice em relação ao art. 1º do

projeto. Não obstante, parece-nos que o projeto pode ser aperfeiçoado.  Na forma

originalmente apresentada, determina-se a inserção do conteúdo a ser acrescentado

como parágrafo 3º do art. 82 do Código de Saúde do Estado, mas julgamos que, para
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manter a estrutura lógica do artigo, esse conteúdo deve ser inserido como inciso do

art. 82 e não como parágrafo.

Em relação ao art. 2º da proposição, o estabelecimento de critérios técnicos sobre o

tema exige uma regulamentação de competência do Poder Executivo. O dispositivo

fere o princípio da separação de Poderes e a autonomia desse Poder e, portanto, não

deve prosperar,  por ofender frontalmente o princípio da independência e harmonia

dos Poderes, inserto no art. 2º do Texto Constitucional.

Entendemos,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  contribui  para  o

aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor  na  forma  do  Substitutivo  n°1,  que

apresentamos a seguir.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.730/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o inciso XI-A ao art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,

que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,

o seguinte inciso XI-A:

“Art. 82 - (…)

XI-A - os banheiros públicos ou de uso público.”.

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

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.874/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 387/2013, o governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.874/2013,  que dispõe sobre o processo de

designação, a avaliação de desempenho específica e o Prêmio de Produtividade de
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Vigilância em Saúde das autoridades sanitárias de Vigilância em Saúde de Minas

Gerais e altera a Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005.

Publicada no  Diário do Legislativo de 21/3/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

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

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta comissão o exame da matéria quanto aos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais pertinentes.

Fundamentação

A proposição  em  análise  trata,  precipuamente,  do  exercício  de  atividades  de

vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica e ambiental, previstas no art. 16 da

Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado

de Minas Gerais, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 15.474, de 24 de janeiro

de 2005.

A Lei  nº 15.474, de 2005, além de alterar a citada Lei  nº 13.317, de 1999, cria

gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências.

Segundo  o  governador,  autor  do  projeto,  a  proposição  visa  a  integração  das

vigilâncias  sanitárias,  epidemiológicas,  ambiental  e  da  saúde  do  trabalhador,

buscando adequar a norma estadual à legislação federal em vigor. Por isso, no seu

art. 1º, estabelece-se que as autoridades de Vigilância Sanitária e as de Vigilância

Epidemiológica  e  Ambiental  passam  a  ser  designadas  autoridades  da  área  de

Vigilância em Saúde.

O art. 2º propõe alterar o art. 13 da Lei nº 15.474, de 2005, com o objetivo de excluir

da  lista  dos  servidores  que  podem  ser  nomeados  como autoridades  da  área  de

Vigilância em Saúde os detentores de função ou ocupantes de cargo de direção, de

assessoramento  e  de  coordenação  das  ações  de  vigilância  à  saúde,  lotados  em

órgão da Secretaria  de Estado da Saúde,  das diretorias  regionais  de  saúde,  das

secretarias municipais de saúde ou órgãos equivalentes.

O acréscimo dos incisos IV ao VII ao § 2º do art. 13 da Lei nº 15.474, de 2005, a

que  se  refere  o  art.  2º  da  proposição,  tem  por  objetivo  incluir  como  causas  da

revogação da  designação do  servidor  como autoridade  da área de Vigilância  em
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Saúde o seu pedido,  a  sua exoneração,  o fim do prazo ou revogação do ato de

cessão do servidor à Secretaria de Estado de Saúde e a existência de uma avaliação

de desempenho específica insatisfatória.

Já o art. 3º da proposição institui a avaliação de desempenho específica para a

função de autoridade sanitária, a qual será objeto de regulamentação.

Outro objetivo do projeto, consubstanciado nos arts. 4º a 6º, é o de criar o Prêmio

de  Produtividade  de  Vigilância  em  Saúde  -  PPVS  -  para  substituir  o  Prêmio  de

Produtividade  de  Vigilância  Sanitária  e  o  Prêmio  de  Produtividade  de  Vigilância

Epidemiológica e Ambiental. Como o projeto designou as autoridades de Vigilância

Sanitária e as de Vigilância Epidemiológica e Ambiental como autoridades da área de

Vigilância em Saúde, integrando-as, a retribuição pelo exercício das atividades em

qualquer dessas áreas passará a ser realizada por meio do PPVS.

Por conseguinte, os arts. 4º a 6º do projeto de lei propõem alterar a nomenclatura

utilizada no  caput e nos §§ 1º, 3º e 4º do art. 15, no art. 17 e no art. 19 da Lei nº

15.474,  de  2005,  substituindo  os  termos  “Prêmio  de  Produtividade  de  Vigilância

Sanitária” e “Prêmio de Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental” por

“Prêmio de Produtividade de Vigilância em Saúde - PPVS”.

O art. 4º do projeto acrescenta ainda o § 5º ao art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005,

estendendo o PPVS também aos “servidores públicos integrantes do SUS, lotados ou

formalmente cedidos à Secretaria de Estado de Saúde e designados para o exercício

de atividades de Vigilância em Saúde, observada a sua competência legal, enquanto

permanecerem  exercendo  a  função  de  autoridade  sanitária,  bem  como  os

superintendentes e diretores da Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde”.

Por  último,  o  art.  7º  objetiva  assegurar  as  designações  e  os  prêmios  de

produtividade das autoridades sanitárias autorizados em data anterior à vigência da

lei que se originará da proposição, até a edição de regulamentação.

O art. 37,  caput, da Constituição Federal estabelece que a administração pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios obedecerá ao princípio da legalidade, além de outros ali previstos.

O administrativista  José  dos Santos Carvalho  Filho,  ao  discorrer  sobre  o  tema,

leciona:  “O princípio  da  legalidade é certamente  a diretriz  básica  da  conduta dos
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agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativista

deve ser autorizada por lei.  Não o sendo, a atividade é ilícita” (Manual  de Direito

Administrativo, 16ª edição, Editora Lumen Juris, 2006, p.16).

Vê-se,  pois,  que  a  iniciativa  governamental  busca autorização  legal,  vale  dizer,

fundamento legal para a consecução das medidas propostas.

Quanto à deflagração do processo nesta Casa Legislativa, a proposição em análise

atende ao disposto no inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, o qual confere ao

governador do Estado a iniciativa privativa para propor leis versando sobre o regime

jurídico dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional.

Outro aspecto que se impõe observar é que, de acordo com o Ofício nº 225/2013,

da Secretaria  de Estado de Planejamento e  Gestão -  Seplag  -,  a  proposição em

análise  não  implicará  impacto  orçamentário-financeiro  para  o  Estado  de  Minas

Gerais. Com efeito, o PPVS, criado neste projeto de lei, apenas substitui o Prêmio de

Produtividade  de  Vigilância  Sanitária  e  o  Prêmio  de  Produtividade  de  Vigilância

Epidemiológica e Ambiental, em virtude da fusão das áreas de vigilância sanitária e

vigilância epidemiológica e ambiental.

De  todo  o  exposto,  verifica-se  que  a  proposição  em  exame  atende  aos

pressupostos  legais  e  constitucionais  pertinentes,  não  havendo  óbices  à  sua

tramitação nesta Casa.

Ressalte-se, por oportuno, que o governador do Estado, por meio das Mensagens

nº 512 e nº  527,  de 2013,  encaminhou propostas de emendas. Para inseri-las no

projeto de lei em análise e alterá-lo, adequando-o às diretrizes da técnica legislativa,

propomos o Substitutivo nº 1, redigido ao final do parecer.

Nos  termos  da  Mensagem  nº  512,  a  proposta  de  emenda  visa  adequar  a

nomenclatura utilizada na alínea “f” do inciso IV do art. 13 da Lei nº 15.474, de 2005,

alterado pelo art. 2º da proposição em análise.

A proposta de emenda constante na Mensagem nº 527 cria “cento e seis cargos de

provimento efetivo da carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde e mil

duzentos e setenta e um cargos de provimento efetivo da carreira de Profissional de

Enfermagem, de que trata a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, pertencentes ao

Grupo  de  Atividades  de  Saúde  do  Poder  Executivo,  com  lotação  na  Fundação
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Hospitalar dos Estado de Minas Gerais - Fhemig”.

Tendo em vista que essa proposta de emenda acarretará aumento de despesa de

pessoal, pois, se aprovada, produzirá efeitos concretos sobre a folha de pagamento

do funcionalismo, a proposta do governador deve atender aos ditames impostos pela

Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

O art. 16 da LRF exige que qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja

acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes bem como da declaração do

ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual de

Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Na exposição de motivos que acompanha a Mensagem nº 527/2013, a Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - informa que “a maior parte das vagas

a serem criadas destina-se à compensação pela redução de jornada prevista no § 7º

do art. 9º da Lei nº 15.462, de 2005, a ser implementada com diminuição proporcional

da remuneração dos servidores que manifestarem a opção pela carga horária de 30

horas semanais, bem como à substituição de contratos administrativos. Para essas

duas situações, a criação das vagas não gera impacto financeiro”.  Diz ainda que,

para as vagas criadas para adequação do quadro de pessoal da Fhemig, bem como

para a implantação de unidade transplantadora no Hospital Júlia Kubitschek e para a

acreditação  do  Hospital  Regional  João  Penido,  de  Juiz  de  Fora,  apurou-se  um

impacto  financeiro  de  R$13.455.362,14  em  um  exercício,  o  qual  somente  terá

repercussão  efetiva  na  folha  de  pagamento  após  o  provimento  de  vagas  por

candidatos aprovados em concurso público.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 3.874/2013 na forma do Substitutivo n° 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o Prêmio de Produtividade em Vigilância à Saúde, altera a Lei  nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 13 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  13 -  A designação de servidor como autoridade sanitária  para as áreas de

vigilância à saúde, que compreendem os incisos I a VII do art. 16 da Lei n° 13.317, de

1999, observará o disposto nesta lei e destina-se aos seguintes servidores lotados ou

formalmente cedidos à Secretaria de Estado de Saúde:

I - o ocupante do cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública a que

se refere o art.  4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou

entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei

nº 15.462, de 13 janeiro de 2005;

II - o ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública a que

se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, lotado em órgão ou entidade municipal,

estadual ou federal integrante do SUS.

§ 1º - A designação de servidor a que se refere o  caput será regulamentada em

decreto, observados:

I - a delimitação do número de vagas para cada atividade específica, de acordo com

os limites previstos nesta lei;

II  -  a  garantia  de prerrogativas que assegurem o  pleno exercício  da  autoridade

sanitária pelo servidor designado;

III  -  a  garantia  de exercício  independente  e autônomo da atividade,  incluindo a

inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre o caso em análise;

IV - o processo de seleção interna;

V - o atendimento dos seguintes requisitos pelo servidor:

a) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;

b) habilitação com qualificação específica;

c) habilitação em nível superior de escolaridade.

§ 2° -  Ao servidor designado como autoridade sanitária  de vigilância à saúde é

vedado:

I  -  ser  proprietário,  administrador,  quotista,  sócio,  dirigente  ou  empregado  de

empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II  -  exercer  as  atividades  de  autoridade  sanitária em  empresa  ou  instituição
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prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS na qual seja empregado.

§  3º  -  A revogação  da  designação  do  servidor  como  autoridade  sanitária será

regulamentada em decreto e estará sujeita a:

I - comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;

II - conflito de interesses do servidor designado e da administração;

III - avaliação de desempenho individual insatisfatória, na forma de regulamento;

IV - pedido do servidor designado;

V - exoneração do servidor designado;

VI - fim do prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à Secretaria de Estado

de Saúde;

VII  -  uma avaliação  de  desempenho  específica  insatisfatória,  conforme  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da  Secretaria  de  Estado de Planejamento e

Gestão e da Secretaria de Estado de Saúde.

§ 4º - A avaliação de desempenho individual específica para a função de autoridade

sanitária observará o disposto na Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003, e

em sua regulamentação.”.

Art.  2º  -  Fica  criada  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  a  função  de

autoridade  sanitária  em  vigilância  à  saúde,  observado  o  disposto  na  Lei

Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003, e em sua regulamentação.

Art.  3º  -  O  servidor  designado como autoridade  sanitária  da  área  de  vigilância

sanitária ou da área de vigilância epidemiológica e ambiental, nos termos da Lei nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa a ser designado como autoridade sanitária

de vigilância à saúde.

Parágrafo único - A vigilância à saúde tem como objetivo a análise permanente da

situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações que se

destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem

em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto

a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Art. 4º - O caput e os §§ 1º, 3º e 4º do art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005, passam a

vigorar com a redação que se segue, acrescentando-se ao artigo o seguinte § 5º:

“Art.  15  -  Os  servidores  públicos  designados  como autoridade  sanitária  para  o
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exercício das atividades de vigilância à saúde farão jus ao Prêmio de Produtividade

de Vigilância à Saúde - PPVS.

§ 1º -  O PPVS será custeado com recursos oriundos de transferências federais

específicas, conforme regulamentação.

(...)

§ 3° - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS serão definidos em

regulamento.

§  4°  -  O  PPVS  não  é  devido  em  caso  de  indisponibilidade  de  recursos  para

pagamento parcial ou integral.

§ 5º - Farão jus ao PPVS os servidores públicos integrantes do SUS lotados ou

formalmente cedidos à Secretaria de Estado de Saúde e designados para o exercício

de atividades de vigilância à saúde, observada a sua competência legal, enquanto

permanecerem exercendo a função de autoridade sanitária, e os superintendentes e

diretores da Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde.”.

Art.  5º  -  O art.  17  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  17  -  A  percepção  do  PPVS  não  impede  a  percepção  do  prêmio  por

produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.”.

Art.  6º  -  O art.  19  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  19  -  O  PPVS  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de

aposentadoria ou à pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro

benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social.”.

Art.  7º - Ficam mantidas, até a edição de regulamentação, as designações e os

prêmios de produtividade das autoridades sanitárias autorizados em data anterior à

publicação desta lei.

Art.  8º - Ficam criados cento e seis cargos de provimento efetivo da carreira de

Analista de Gestão e Assistência à Saúde e mil duzentos e setenta e um cargos de

provimento efetivo da carreira de Profissional de Enfermagem, de que trata a Lei nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Saúde do

Poder Executivo, com lotação na Fundação Hospitalar dos Estado de Minas Gerais -
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Fhemig.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no  caput,  a quantidade de cargos das

carreiras  de  Analista  de  Gestão  e  Assistência  à  Saúde  e  de  Profissional  de

Enfermagem, constante, respectivamente, nos itens I.2.3 e I.2.4 do Anexo I da Lei nº

15.462, de 2005, passa a ser, respectivamente: “1.386” e “6.905”.

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

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e relator  -  André Quintão  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, do presidente do Tribunal de Justiça, dispõe sobre criação

de cargos na Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância do

Estado.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  n°  1.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à  Comissão  de

Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua  aprovação  na

forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo alterar a estrutura de cargos na Secretaria do

Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância do Estado.

A  medida  proposta  altera  a  estrutura  organizacional  do  referido  tribunal,  que

passará a contar com 1.200 cargos: 100 cargos de Oficial Judiciário e 1.100 cargos

de Oficial de Apoio Judicial. O provimento desses cargos se dará na classe inicial de

cada carreira.

O projeto em tela cria, ainda, 15 cargos de recrutamento limitado: 1 cargo de Diretor
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Executivo, 1 de Assessor Jurídico da 3ª Vice-Presidência, 2 de Assessor Jurídico II, 2

de Assessor Técnico II,  2 de Gerente e, por fim, 7 de Coordenador de Área. Cria

também 1 cargo de recrutamento amplo de Assessor Técnico Especializado.

Em  seu  art.  3º,  o  projeto  transforma  em  cargos  de  Assessor  Jurídico  II,  de

recrutamento limitado, 5 cargos de Gerente, também de recrutamento limitado.

Por meio do Ofício nº 11/2013,  que encaminha o projeto, o presidente da referida

corte informa que a iniciativa da criação de cargos de provimento efetivo no quadro

de  pessoal  da  Justiça  de  Primeira  Instância  se  faz  necessária  para  dar

prosseguimento ao Plano de Instalação de Varas, de acordo com o planejamento

estratégico  do  Tribunal  de  Justiça.  No  que  se  refere  à  criação  de  cargos  em

comissão, o referido tribunal informa que ela se destina a possibilitar a reestruturação

da Superintendência Judiciária e propiciar o atendimento às demandas que surgiram

em decorrência de alterações promovidas na legislação processual.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional  à  tramitação  do  projeto,  haja  vista  que,  segundo  comandos

constitucionais, compete privativamente ao presidente do Tribunal de Justiça “propor

a esta Casa projetos de lei que disponham sobre a criação e a extinção de cargos e a

fixação de vencimentos de seus membros e dos servidores de sua Secretaria”. Não

obstante,  apresentou  o  Substitutivo  n°  1  para  adequar  a  proposição  à  técnica

legislativa e corrigir o quantitativo dos cargos de Assessor Jurídico II e de Gerente no

anexo que acompanha o projeto, em razão do que dispõem os arts. 2°, IV e VI, e 3°.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública reconheceu que o

projeto propiciará, entre outros aspectos, o prosseguimento do Plano de Instalação de

Varas  contido  no  planejamento  estratégico  do  Tribunal  de  Justiça  e  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaque-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  (Lei  de
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Responsabilidade Fiscal  -  LRF), os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar  em  vigor  e  nos  dois  subsequentes  e  deverão  demonstrar  a  origem  dos

recursos para seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa

com as demais normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o presidente do Tribunal de Justiça, ao

encaminhar  o  projeto em análise,  informa que,  para  se manter  dentro dos limites

estabelecidos, ele prevê que os cargos de provimento efetivo serão providos ao longo

de cinco anos, ou seja, à razão de aproximadamente 240 cargos por ano. Informa

também que “o valor a ser despendido com o provimento dos cargos de que se trata

poderá ser compensado com a redução do serviço extraordinário”. Conforme o ofício

supracitado,  o  impacto  financeiro  para  o  ano  de  2013  corresponde  a

R$10.891.595,00.

O art. 20, II, “b”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Judiciário não poderá exceder o percentual de 6% da Receita Corrente Líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite  total,  ou  seja,  5,6145%,  a  partir  do  qual  medidas  corretivas  deverão  ser

adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a

proibição  de  aumento,  reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,

ressalvada  a  revisão  geral  anual  prevista  no  inciso  X do  art.  37  da  Constituição

Federal, bem como a criação de cargo, emprego ou função.

De acordo com o demonstrativo publicado em 24/5/2013 no  Diário do Judiciário

Eletrônico pelo Tribunal de Justiça, considerando como referência o mês de abril de

2013, a despesa com pessoal está dentro dos limites legais. Adicionando-se o valor

do  impacto  financeiro  da  proposta  em  análise  para  o  exercício  de  2013,  e

considerando-se a projeção da RCL para o exercício de 2013 constante no relatório

resumido da execução orçamentária do Estado de junho deste ano, o valor  ainda

permanece inferior ao limite prudencial.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.
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169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração a autorização específica na LDO. A LDO em vigor concede

essa autorização em seu art. 15.

Ressaltamos,  porém,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.879/2013 no

1º turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Jayro Lessa - Romel Anízio - Duarte Bechir - Rogério

Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.015/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa,  o Projeto de Lei  nº 4.015/2013 estabelece

diretrizes  para  a  promoção da  educação  sobre  as  doenças  raras  e  genéticas  no

Estado e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/5/2013,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

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

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

Fundamentação

A proposição visa estabelecer diretrizes para a educação sobre as doenças raras e

genéticas, a fim de reduzir o preconceito e o processo de exclusão social da pessoa

com esse tipo de enfermidade.

A União Europeia caracteriza doença rara como aquela que coloca em risco a vida

do paciente ou que é cronicamente debilitante e cuja prevalência é baixa (menos de 5

casos em cada 10 mil  habitantes).  Entre todas as doenças raras,  80% têm base

genética, envolvendo um ou muitos genes ou anormalidades cromossomiais.
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Consideradas individualmente, tais doenças são,  de fato, pouco prevalentes.  No

entanto, quando agrupadas, elas passam a ser frequentes, o que recomendaria uma

abordagem conjunta que as tratasse como um problema de saúde pública e objeto de

políticas globais abrangentes. Outro aspecto que justificaria essa abordagem conjunta

é  que  os  portadores  de  doenças  raras  experimentam  problemas  comuns,  o  que

permite o planejamento  mais  racional  de  ações que visem à  promoção dos seus

direitos.

A matéria  se  insere  no  domínio  de  competência  legislativa  estadual,  a  teor  do

disposto no art. 24, XII, da norma constitucional, segundo o qual compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social,

proteção e defesa da saúde. A competência material sobre assuntos de saúde, além

disso, é comum entre as três esferas de governo.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que

impeça  esta  Casa  Legislativa  de  fazê-lo,  porquanto  inexiste  norma  constitucional

instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição. Uma

lei  de  iniciativa  parlamentar  é,  portanto,  uma  possibilidade  para  estabelecer

parâmetros ou diretrizes relativas ao tema.

O art.  2º  e 3º  do projeto visam instituir,  respectivamente,  o  dia e a semana de

atenção às doenças raras. De acordo com o projeto, a Semana Estadual de Atenção

às Doenças Raras seria organizada anualmente na última semana de fevereiro de

forma a abranger o dia 28 desse mês, data prevista para comemorar o Dia Estadual

de Atenção às Doenças Raras e que coincide com o Dia Mundial das Doenças Raras.

A instituição de datas comemorativas ou de reflexão sobre algum tema pode ser

objeto  de  disciplina  jurídica por  parte de  quaisquer  dos  Estados  componentes  do

sistema  federativo,  de  forma  que  não  encontramos  impedimento  jurídico-

constitucional  em  reservar  um  dia  especial  ou  semana  para  que  se  realizem

atividades para promover a garantia de direitos à inclusão das pessoas que sofrem de

doenças de baixa prevalência.

Não há, portanto, nenhum aspecto de ordem jurídico-constitucional no projeto que

impeça sua tramitação nesta Casa.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.015/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.046/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Marques  Abreu,  o  Projeto  de  Lei  n°  4.046/2013  torna

obrigatória a adaptação de sessões de cinema às necessidades das pessoas com

deficiência visual ou auditiva nas salas cinematográficas do Estado.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  9/5/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende obrigar as salas de cinema com capacidade

igual  ou  superior  a  cem lugares a  oferecer  sessões  especialmente  adaptadas às

necessidades  das  pessoas  com  deficiência  auditiva,  por  meio  da  utilização  de

recursos como closed caption, ou visual, por meio de fones de ouvido sem fio, em

que um narrador descreve as cenas do filme. Além disso, o projeto classifica os vários

tipos  de  obras  cinematográficas,  estabelece  o  que  deverão  ter  os  cinemas  para

viabilizar  as  sessões  especiais,  dispõe  sobre  o  valor  dos  ingressos  e  sobre  as

penalidades para os estabelecimentos que descumprirem a proposição.

O objeto deste projeto é extremamente relevante por tratar da integração social das

pessoas com deficiência.  Nos termos do inciso XIV do art.  24 da Constituição da

República, legislar  sobre essa integração compete a todos os entes federativos. A

matéria é, pois, de competência concorrente, e o Estado pode legislar sobre ela. No
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que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que impeça

esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto inexiste norma constitucional instituidora

de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição.

De acordo com os argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de natureza

jurídico-constitucional  à  tramitação  da  matéria  nesta  Casa.  Todavia,  julgamos

necessário proceder a algumas alterações no projeto em análise. Os arts. 1º, 3º, 4º e

5º do projeto descem a detalhes que escapam da competência do Poder Legislativo,

cujas normas devem obedecer ao princípio da generalidade.

Além disso,  a  classificação  das  obras  cinematográficas  constante  no  art.  2º  do

projeto  de  lei  em  análise  é  dispositivo  que  não  inova  o  ordenamento  jurídico.  A

Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2011, que estabelece princípios gerais da Política

Nacional do Cinema, já estabelece uma classificação minuciosa dessas obras.

Como ainda assim nos parece relevante o objetivo do projeto em análise - incluir as

pessoas com deficiência visual ou auditiva em eventos de caráter cultural - propomos

que a essência de seu conteúdo seja acrescentada ao art. 2º da Lei nº 13.799, de

21/12/2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de

deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora

de Deficiência, na forma de um dos objetivos dessa política.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.046/2013 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o inciso VI ao art. 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que

dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência e cria

o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000,

o seguinte inciso VI:

“Art. 2º - (…)

VI - a facilitação do acesso da pessoa com deficiência para acompanhar eventos

culturais, principalmente os audiovisuais, como teatros e cinemas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.189/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela cria o Fundo Estadual

dos Direitos do Idoso - FEI.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que, em análise de mérito,

opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo criar o Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso - FEI -, cujo objetivo é permitir  o financiamento de programas e ações para

investimentos em políticas públicas destinadas à proteção do idoso em Minas Gerais.

Na exposição de motivos que acompanha a proposição, o governador do Estado

afirma que  “o  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso  visa,  especificamente,  obter

recursos  específicos  para  o  investimento  em  políticas  públicas  que  beneficiem  a

terceira  idade,  recursos  estes  que  advirão  não  apenas  de  dotações  específicas

federais e estaduais, como também por doações e contribuições por pessoas físicas

e jurídicas, multas decorrentes de sanções específicas previstas na Lei Federal nº

70.741 e aplicações financeiras”.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não vislumbrou

óbice  à  tramitação  do  projeto,  posto  que  este  encontra  respaldo  no  art.  225  da

Constituição do Estado,  que estabelece que “o  Estado  promoverá  condições que
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assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite à sua dignidade e ao seu bem-

estar”, além de estar em linha com a política estadual de amparo ao idoso, instituída

pela Lei nº 12.666, de 1997. No intuito de aprimorar a proposição, conferindo mais

clareza aos dispositivos, a comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

Em sua análise  de  mérito,  a  Comissão do Trabalho,  da  Previdência e  da Ação

Social  manifestou-se  favoravelmente  à  proposição,  argumentando  que  ela  se

configura "como importante medida para fortalecer os mecanismos de financiamento

das políticas públicas destinadas a esse segmento. Além das dotações específicas

federais e estaduais,  o fundo vai contar com doações e contribuições de pessoas

físicas e jurídicas, bem como com recursos decorrentes da aplicação das multas por

descumprimento do referido Estatuto do Idoso”.

Quanto à análise que cabe a esta comissão, destacamos que o projeto em tela não

cria despesa para o Tesouro, tendo em vista que o fundo ora instituído tem natureza

programática  e  destina-se,  especialmente,  a  viabilizar  o  aporte  de  recursos

provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas, dedutíveis do Imposto de

Renda, nos termos da Lei Federal nº 12.213, de 2010, além daqueles provenientes de

multas previstas pela Lei Federal nº 10.741, de 2003.

Constituem recursos do fundo as dotações consignadas no orçamento do Estado e

os créditos adicionais; as transferências e os repasses de outros entes da federação;

os auxílios, legados, contribuições e doações, de qualquer natureza, que lhe forem

destinados  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  públicas  ou  privadas,  nacionais  ou

estrangeiras, ou de organismos internacionais;  as multas decorrentes de infrações

administrativas em razão da desobediência ao atendimento prioritário do idoso e do

descumprimento,  por  entidade  de  atendimento  ao  idoso,  das  prescrições  da  Lei

Federal  nº  10.741,  de  2003;  as  multas  aplicadas  pela  autoridade  judiciária,  com

fundamento  na  referida  lei  federal,  em  razão  de  irregularidade  em  entidade  de

atendimento ao idoso ou por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; as

multas  penais  decorrentes de condenação por  crimes previstos  na Lei  Federal  nº

10.741,  de  2003;  os  recursos  financeiros  oriundos  de  convênios,  contratos  ou

acordos, celebrados pelo Estado e por instituições ou entidades públicas ou privadas,

governamentais  ou não governamentais,  nacionais ou internacionais,  destinados a
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programas, projetos e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso; o

resultado das aplicações financeiras de seus recursos.

Ressalta-se que a efetiva destinação de recursos para o fundo em comento requer

expressa previsão na Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA -,  sendo vedado o início  de

programas ou projetos não incluídos na referida norma, conforme dispõe o art. 161, I,

da Constituição Estadual. Também a Lei Complementar nº 91, de 2006, dispõe, em

seu art. 13, que a alocação de receitas em fundos será feita por meio de dotação

consignada na LOA.

Sendo assim, entendemos que o projeto em análise atende aos requisitos legais

pertinentes à matéria orçamentária, não havendo óbice ao prosseguimento de sua

tramitação nesta Casa.

Por  fim,  com o  intuito  de  aprimorar  o  projeto  e  adequá-lo  à  técnica  legislativa,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.189/2013, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  de  função

programática, observado o disposto na Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006,  com o objetivo de captar  recursos e financiar  políticas públicas,  programas,

projetos e ações voltados para o idoso.

Art. 2º - Constituem recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos adicionais;

II - as transferências e repasses da União, de outros estados e dos municípios;

III - os auxílios, legados, contribuições e doações, de qualquer natureza, que lhe

forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou

estrangeiras, ou por organismos internacionais;

IV -  as multas decorrentes de infrações administrativas aplicadas por autoridade

estadual  em  razão  da  desobediência  ao  atendimento  prioritário  do  idoso  e  do
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descumprimento,  por  entidade  de  atendimento  ao  idoso,  das  prescrições  da  Lei

Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;

V - as multas aplicadas pela autoridade judiciária estadual, com fundamento na Lei

Federal nº 10.741, de 2003, em razão de irregularidade em entidade de atendimento

ao idoso ou de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;

VI  -  as  multas  penais  decorrentes  de  condenação  pela  autoridade  judiciária

estadual por crimes previstos na Lei Federal nº 10.741, de 2003;

VII  -  os  recursos  financeiros  oriundos  de  convênios,  contratos  ou  acordos,

celebrados  pelo  Estado  e  por  instituições  ou  entidades  públicas  ou  privadas,

governamentais  ou  não  governamentais,  nacionais  ou  internacionais,  relativos  a

programas, projetos e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso;

VIII - outros recursos.

§ 1º - Os recursos provenientes de doação de pessoas físicas e jurídicas poderão

ser deduzidos do Imposto de Renda, nos termos da Lei Federal nº 12.213, de 20 de

janeiro de 2010.

§  2º  -  Na  hipótese  de extinção  do  Fundo Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  seu

patrimônio será revertido ao Tesouro Estadual, na forma de regulamento.

Art.  3º - As disponibilidades temporárias de caixa do FEI serão remuneradas de

acordo com as normas financeiras aplicadas ao setor público, observado o princípio

da unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de

março de 1964.

Art.  4º  -  Os recursos do  Fundo Estadual  dos Direitos do Idoso serão aplicados

prioritariamente em programas e ações que tenham finalidades vinculadas às linhas

de ação da política de atendimento ao idoso e à garantia dos direitos previstos na Lei

Federal nº 10.741, de 2003.

Art. 5º - São beneficiários de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso,

para aplicação em programas e ações que atendam aos objetivos dispostos no art. 1º

desta  lei,  os  órgãos  e  as  entidades  da  administração  pública  estadual  e  os

municípios.

§ 1º - A destinação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso poderá

ocorrer por transferência voluntária dos órgãos e entidades a que se refere o caput a
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entidades privadas sem fins lucrativos, na forma de regulamento.

§ 2º - A contrapartida a ser exigida dos municípios obedecerá, no que couber, aos

critérios básicos de contrapartida estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e

na regulamentação do fundo de que trata esta lei.

Art. 6º - São administradores do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - o gestor;

II - o agente executor;

III - o agente financeiro;

IV - o grupo coordenador.

Art. 7º - Integram o grupo coordenador a que se refere o inciso IV do art. 6º um

representante de cada um dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;

II - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese;

IV - Conselho Estadual do Idoso - CEI.

§ 1º - Os membros do grupo coordenador serão designados pelo Governador do

Estado, conforme indicação dos titulares dos órgãos.

§ 2º - A presidência do grupo coordenador do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

será exercida pelo representante da Sedese.

§  3º  -  A função de  membro do grupo coordenador  é  considerada  de  relevante

interesse público e não será remunerada a nenhum título.

Art.  8º  -  A Sedese é a gestora, agente financeira e agente executora do Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso, competindo-lhe o exercício das atribuições definidas

na Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento.

§ 1º - Não será destinada remuneração à Sedese em decorrência do exercício das

competências de administração do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

§ 2º - Será admitida a destinação de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso para  despesas com pessoal  ou  custeio dos órgãos e entidades  que atuem

como seus  administradores,  desde  que  as  despesas  sejam  vinculadas  às  ações

finalísticas  de  execução  de  programas  e  ações  sociais  beneficiados  pelo  Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso, nos termos do inciso III do  caput do art. 5º da Lei



1544
____________________________________________________________________________

Complementar nº 91, de 2006.

Art. 9º - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

obedecerão  ao  disposto  na  Lei  Federal  nº  4.320,  de  1964,  e  aos  demais  atos

normativos aplicáveis.

Art. 10 - As normas operacionais e complementares necessárias à execução desta

lei serão estabelecidas em regulamento.

Art.  11  -  O  não  cumprimento  das  disposições  legais  relacionadas  ao  Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso acarretará a aplicação de sanções administrativas,

sem prejuízo das responsabilidades civis e penais pertinentes.

Parágrafo único - São sanções administrativas aplicáveis:

I  -  o  impedimento  da  celebração  de  convênios  com  a  administração  pública

estadual;

II - a suspensão das transferências voluntárias de recursos estaduais;

III - a devolução dos recursos transferidos voluntariamente na forma do § 1º do art.

5º, atualizados monetariamente.

Art.  12 - O Fundo Estadual dos Direitos do Idoso terá prazo indeterminado, nos

termos do art. 5º, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Jayro Lessa - Duarte Bechir - Rogério

Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.389/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria com a Emenda n° 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.
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188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de  Ibirité  o  imóvel  constituído  pela  área  de  557m2,  situado  nesse  município,

registrado sob o n° 82.710 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Betim.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou, em seu parecer, que a transferência

de domínio de bens públicos,  ainda que na forma de doação para outro  ente da

Federação, deve ser precedida de autorização legislativa, conforme o art. 18 da Carta

Mineira.

Relatou ainda que a Lei Federal n° 8.666, de 1993, em seu art. 17, exige, além da

referida  autorização,  a  existência  de  interesse  público  justificado,  sendo  que  tal

exigência foi satisfeita, pois o parágrafo único do art. 1° da proposição em apreço

destina o bem ao funcionamento de uma unidade de saúde.

Objetivando  adequar  o  projeto  à  melhor  técnica  legislativa,  essa  comissão

apresentou a Emenda n° 1, com a qual concordamos.

Com  relação  ao  aspecto  financeiro  e  orçamentário,  temos  a  relatar  que  a

autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público é exigência da

Lei Federal n° 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 § 2° de seu art. 5°, essa norma dispõe que a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser

realizada com a referida autorização.

Entendemos que a proposição 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

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.389/2013 no 1°

turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Zé Maia,  presidente -  João Vítor  Xavier,  relator  -  Jayro Lessa -  Romel Anízio  -
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Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.428/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por  intermédio da Mensagem 505/2013,  o governador do Estado encaminhou a

esta Assembleia o Projeto de Lei  nº  4.428/2013,  que tem por  objetivo autorizar  o

Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Lavras o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 30/8/2013 e distribuída às

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

Cabe a este órgão colegiado o examine preliminar da matéria, quanto aos aspectos

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

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.428/2013 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer

reverter  ao Município de Lavras o imóvel constituído por uma área de 2,0664ha e

respectivas benfeitorias, situado no local denominado Mangange, nesse município,

registrado sob o nº 16.722, a fls.181 do Livro 2-X2, no Cartório do Registro de Imóveis

da Comarca de Lavras.

Esse  bem  foi  doado  ao  Estado  pelo  Município  de  Lavras,  em  2004,  para  a

instalação da cadeia pública municipal. Como a área foi considerada insuficiente, o

imóvel não foi utilizado, o que levou a administração local a doar outro terreno para a

efetivação da finalidade proposta.

De acordo com o registro do imóvel que se pretende fazer reverter por meio da

proposição em análise, a lei municipal que autorizou sua doação, além de indicar a

finalidade para a construção da cadeia pública, estabeleceu o prazo de três anos para

sua conclusão, findo o qual, haveria a reversão do bem ao município doador.

Em decorrência dessas informações, conclui-se que, diante da não utilização do

bem como determinado e do transcurso do prazo, cabe a transferência de titularidade

do imóvel para o município por meio de reversão.

Cabe ressaltar, ainda, que a autorização legislativa para a alienação de patrimônio

público é exigência do art. 18 da Constituição Mineira e, no plano infraconstitucional,
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do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da

Constituição Federal e institui  normas para licitações e contratos da administração

pública.

Assim sendo, 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 4.428/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.342/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.342/2012, de autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, que altera os quadros de cargos de provimento em comissão da Secretaria

do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau, foi aprovado no 2° turno, com as

Emendas n°s 1, 2 e 4 ao vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.342/2012

Altera os quadros de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal

de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam criados, no Grupo de Direção e Assessoramento Superior (JPI-DAS)

do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância, constante no Anexo IV da

Lei n° 11.098, de 11 de maio de 1993:

I - trezentos e vinte cargos de Gerente de Contadoria, código JPI-DAS-09, PJ-77,

de provimento em comissão e recrutamento limitado;

II - mil duzentos e trinta e sete cargos de Gerente de Secretaria, JPI-DAS-10, PJ-
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77, de provimento em comissão e recrutamento limitado.

§  1°  -  Os cargos criados no  caput  são de recrutamento limitado  ao  quadro  de

servidores lotados na respectiva comarca.

§ 2° - A lotação, as atribuições e os requisitos para provimento dos cargos de que

trata este artigo serão estabelecidos em resolução do Órgão Especial do Tribunal de

Justiça.

§ 3° - O servidor nomeado para o exercício dos cargos de que trata este artigo

poderá fazer a opção prevista no art. 22 da Resolução n° 58/1974/TJMG, de 13 de

novembro de 1974,  com a  redação dada pelo  art.  4°  da  Lei  n°  7.070,  de  28  de

setembro de 1977.

Art. 2° - Serão nomeados para o provimento inicial dos cargos de que trata o art. 1°,

e  neles  serão  mantidos  até  que  ocorra  a  vacância  dos  respectivos  cargos  de

provimento efetivo, os servidores:

I  -  titulares  de  cargos  de  Técnico  de  Apoio  Judicial  de  Primeira  Entrância,  de

Segunda Entrância e de Entrância Especial, e de Oficial de Apoio Judicial, Classe B,

que exerçam, na data  de publicação desta  lei,  as  funções de gerenciamento das

contadorias e das secretarias de juízo;

II - que obtiverem promoção vertical decorrente de processos classificatórios para a

Classe B do cargo de Oficial de Apoio Judicial, cujos editais tenham sido publicados

antes da vigência desta lei;

III - que forem classificados dentro do número de vagas ofertadas nos editais de

2012 e 2013 para obtenção de promoção vertical para a Classe B do cargo de Oficial

de Apoio Judicial.

Parágrafo único - Enquanto não forem providos os cargos de que trata o art. 1°

desta lei, as funções de gerenciamento das contadorias e das secretarias de juízo

continuarão a ser exercidas pelos ocupantes dos seguintes cargos:

I  - Técnico de Apoio Judicial  de Primeira Entrância, de Segunda Entrância e de

Entrância Especial;

II - Oficial de Apoio Judicial, Classe B;

III - Oficial de Apoio Judicial, Classe D, C ou A, designados para as funções dos

cargos a que se referem os incisos I e II deste parágrafo, observados os requisitos
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previstos em ato normativo do Tribunal de Justiça.

Art. 3° - Ficam alterados para a faixa de PJ-65 a PJ-77 os padrões de vencimento

da Classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial, previstos no item V.1 do Anexo V

da Lei n° 16.645, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 4° - Para o provimento da Classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial,

observar-se-ão os requisitos definidos para a promoção à Classe B da carreira de

Oficial Judiciário, código JPI-SG.

§ 1° - Ficam excluídas das atribuições previstas para a Classe B da carreira de

Oficial  de  Apoio  Judicial  as  atividades  de  gerenciamento  de  contadorias  e  de

secretarias de juízo, observado o disposto no art. 2° desta lei.

§ 2° - O disposto neste artigo aplica-se às promoções à Classe B da carreira de

Oficial de Apoio Judicial decorrentes de processos classificatórios cujos editais sejam

publicados a partir da vigência desta lei.

Art.  5°  -  Ficam criados,  no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, constante no Anexo II da Lei n° 16.645, de 2007,

cento e trinta cargos de Assessor Judiciário, PJ-77, de recrutamento limitado, código

de grupo TJ-DAS-03, código dos cargos AS-L1 a AS-L130.

§ 1° - Somente poderão ser nomeados para os cargos previstos no  caput deste

artigo servidores efetivos integrantes dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais que sejam bacharéis em direito há, pelo menos, dois anos.

§ 2° - Em decorrência do disposto no caput, o item II.1 do Anexo II da Lei n° 16.645,

de 2007, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo desta lei.

Art. 6° - Cumprirão jornada diária de, no mínimo, oito horas os servidores:

I  -  que  sejam  titulares  dos  cargos  de  Técnico  de  Apoio  Judicial  de  Primeira

Entrância,  de  Segunda  Entrância  e  de  Entrância  Especial,  e  de  Oficial  de  Apoio

Judicial, Classe B;

II - a que se refere o art. 2° desta lei.

Art. 7° - O inciso I do art. 2° da Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° - (…)

I -  os cargos de Técnico de Apoio Judicial de Primeira Entrância, identificados no
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Anexo IV desta lei como Técnico de Apoio Judicial I e II, e os cargos de Técnico de

Apoio Judicial de Segunda Entrância e de Entrância Especial, identificados, no Anexo

IV,  respectivamente,  como Técnico de Apoio Judicial  III  e  IV,  em Oficial  de Apoio

Judicial;”.

Art. 8° - O § 4º do art. 2º da Lei nº 20.842, de 6 de agosto de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 5º:

“Art. 2º - (…)

§ 4° - As funções de confiança de que trata este artigo são privativas de bacharéis

em  direito  e  serão  exercidas  por  servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  de  Oficial

Judiciário, especialidade Oficial Judiciário D, C, B ou A, de Agente Judiciário D, C, B

ou A ou de Oficial de Apoio Judicial D, C, B ou A, indicado por Juiz de Direito entre os

servidores lotados na comarca onde exercerá a função.

§ 5° - É vedado o exercício de função de confiança de que trata este artigo pelo

servidor ocupante do cargo de Oficial de Apoio Judicial que exercer a titularidade da

gerência de contadoria ou secretaria de juízo de Justiça de primeira instância.”.

Art. 9° - A implementação do disposto nesta lei fica condicionada:

I - à existência de créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais;

II - à observância dos limites fixados nos arts. 20 e 22 da Lei Complementar Federal

n° 101, de 4 de maio de 2000;

III  -  à  regulamentação,  mediante  resolução  do  Órgão  Especial  do  Tribunal  de

Justiça, do disposto no § 2° do art. 1° desta lei.

Art. 10 - A resolução prevista no § 2° do art. 1° desta lei será expedida no prazo de

noventa dias contados da data de publicação desta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Doutor  Wilson Batista,  presidente -  Luiz Humberto Carneiro,  relator  -  Ana Maria

Resende.

ANEXO

(a que se refere o § 2° do art. 5° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II
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(a que se refere o art. 2° da Lei n° 16.645, de 5 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA

SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II.1 - Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)

*  -  O Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em Comissão  do  Grupo de Direção e

Assessoramento  Superior  (TJ-DAS)  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

26.9.2013.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 25/9/2013, as seguintes comunicações:

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Joaquim de

Freitas Moreira, ocorrido em 24/9/2013, em Abaeté. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Bosco em que notifica o falecimento do Sr. Divino Benedito Honorato

da Silva, ocorrido em 23/9/2013, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2013

ATA

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/9/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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

Correspondência: Mensagens nºs 535 e 536/2013 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.540/2013  e  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.059/2011,  respectivamente),  do

governador do Estado - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 60/2013 - Projetos de Lei nºs

4.541 a 4.549/2013 - Requerimentos nºs 5.686 a 5.701/2013 - Requerimentos dos

deputados Alencar da Silveira Jr. e Marques Abreu - Comunicações: Comunicações

da Comissão de Assuntos Municipais e dos deputados Sávio Souza Cruz e Bosco -

Oradores  Inscritos:  Discursos  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  deputados

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia,  Duarte  Bechir  e  Vanderlei  Miranda  -  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Designação  de  Comissões:

Comissões  Especiais  para  Emitir  Parecer  sobre  as  Propostas  de  Emenda  à

Constituição  nºs  57,  58  e  59/2013  e  sobre  a  Indicação nº  83/2013  -  Leitura  de

Comunicações - Questões de Ordem - Inexistência de Quórum para a Continuação

dos Trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair  Nogueira -  Adelmo Carneiro Leão -  Ana Maria Resende -  André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Jayro Lessa -

João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Marques Abreu -  Neilando



1554
____________________________________________________________________________

Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h10min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Rômulo Viegas, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 535/2013*

Belo Horizonte, 23 de setembro 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  Fundação  Rural  Mineira  -

RURALMINAS - a doar ao Município de Itabira o imóvel que especifica.

Saliento  que  a  presente  doação  da  RURALMINAS  visa  atender  demanda  do

Município de Itabira, que pretende proceder à urbanização e regularização fundiária

de área ocupada por diversas famílias.

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

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

disponibilidade para o objetivo citado.

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 4.540/2013

Autoriza a Fundação Rural Mineira a doar ao Município de Itabira o imóvel que

especifica.

Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  autorizada  a  doar  ao

Município de Itabira o imóvel com área de 42,3747ha (quarenta e dois hectares, trinta

e sete ares e quarenta e sete centiares), conforme memorial descritivo constante no

Anexo, situado naquele Município, registrado sob o nº 4.088, a fls. 9 do Livro nº 2-8,

B, Averbação 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira .

Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput destina-se à  regularização

fundiária e urbanização, pelo Município de Itabira.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

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

estabelecido no art. 2º, o Município de Itabira não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Itabira  encaminhará  à  Ruralminas  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.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

As medidas, confrontações e descrição do imóvel  de que trata esta Lei  são as

seguintes:

Área de terreno com a medida de 42,3747ha (quarenta e dois hectares, trinta e sete

ares e quarenta e sete centiares) ou 423.746,6338m², situada no Bairro denominado

“Pedreira”,  “Rocinha” ou “Abre Campo”, no Município  de Itabira, com as seguintes

medidas e confrontações: partindo do ponto inicial P1, confrontando com a Estação

da CEMIG, segue com o azimute de 031°20’56”, na distância de 40,058m, até atingir

o ponto P2; daí segue com o azimute de 048°38’20”, na distância de 80,660m, até

atingir  o  ponto  P3;  daí  segue  com  o  azimute  de  000°30’36”,  na  distância  de

120,205m, até atingir o ponto P4; daí, confrontando com a Companhia Vale do Rio
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Doce, segue com o azimute de 020º58’00”, na distância de 34,794m, até atingir o

ponto P5;  daí segue com o azimute de 017º07’24”,  na distância de 30,670m, até

atingir o ponto P6; daí segue com o azimute de 023º40’30”, na distância de 28,116m,

até  atingir  o  ponto  P7;  daí  segue com o azimute  de 045º27’38”,  na  distância  de

35,1887m,  até  atingir  o  ponto  P8;  daí  segue  com  o  azimute  de  017º58’00”,  na

distância de 18,965m, até atingir o ponto P9; daí segue com o azimute de 345º15’19”,

na  distância  de  25,176m,  até  atingir  o  ponto  P10;  daí  segue  com  o  azimute  de

324º13’05”, na distância de 19,908m, até atingir o ponto P11; daí, confrontando com a

Congregação Religiosas Missionárias de Nossa Senhora das Dores, segue com o

azimute de 296º30’28”, na distância de 23,217m, até atingir o ponto P12; daí segue

com o azimute de 357º41’58”, na distância de 19,706m, até atingir o ponto P13; daí

segue com o azimute de 084°43’15”, na distância de 39,225m, até atingir  o ponto

P14; daí segue com azimute de 174º31’40”, na distância de 19,987m, até atingir o

ponto P15; daí segue com o azimute 112º18’53”, na distância de 2,758m, até atingir o

ponto P16; daí segue com o azimute de 058º29’39”, na distância de 32,573m, até

atingir  o  ponto  P17;  daí  segue  com  o  azimute  de  065°58’33”,  na  distância  de

51,753m,  até  atingir  o  ponto  P18,  daí  segue  com  o  azimute  de  071°28’44”,  na

distância  de  35,762m,  até  atingir  o  ponto  P19;  daí  segue  com  o  azimute  de

160º18’46”, na distância de 1,158m, até atingir o ponto P20; daí segue com o azimute

de 072°08’04”, na distância de 42,962m, até atingir o ponto P21; daí segue com o

azimute de 077°07’22”, na distância de 54,429m, até atingir o ponto P22; daí segue

com o azimute 083°45’56”, na distância de 13,168m, até atingir o ponto 23; daí segue

com o azimute de 080º41’20’’ na distância de 26,145m, até atingir o ponto P24; daí

segue com o azimute de 024°20’48”, na distância de 6,816m, até atingir o ponto P25;

daí segue com o azimute 096°56’59”, na distância de 4,463m, até atingir o ponto P26;

daí segue com o azimute 159°19’23”, na distância de 3,880m, até atingir o ponto P27;

daí segue com o azimute 073°08’04”, na distância de 11,547m, até atingir o ponto

P28; daí segue com o azimute 005°42’38”,  na distância de 18,391m, até atingir  o

ponto P29; daí segue com o azimute 092°41’36”, na distância de 26,389m, até atingir

o ponto P30;  daí  segue com o azimute 168°47’10”,  na distância de 14,038m, até

atingir o ponto P31; daí segue com o azimute 079°57’23”, na distância de 38,246m,
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até  atingir  o  ponto  P32;  daí  segue  com  o  azimute  061°59’44”,  na  distância  de

24,748m, até atingir o ponto P33; daí segue com o azimute 118º28’04”, na distância

de  40,058m,  até  atingir  o  ponto  P34;  daí  segue  com  o  azimute  086°06’51”,  na

distância de 23,905m, até atingir o ponto P35; daí segue com o azimute 010º45’22”,

na distância de 11,360m, até atingir o ponto 36; daí segue com o azimute 057º15’53’’,

na distância de 7,157m, até atingir o ponto P37; daí segue com o azimute 327°46’07”,

na distância de 4,031m, até atingir o ponto P38; daí segue com o azimute 274°08’11”,

na  distância  de  11,229m,  até  atingir  o  ponto  P39;  daí  segue  com  o  azimute

034º33’45”,  na  distância  de  11,475m,  até  atingir  o  ponto  P40;  daí  segue  com  o

azimute 338°37’58”, na distância de 6,615m, até atingir o ponto P41; daí segue com o

azimute 357°33’28, na distância de 38,485m, até atingir o ponto P42; daí segue com

o azimute 027º36’45”, na distância de 14,434m, até atingir o ponto P43; daí segue

com o azimute 089°04’04”, na distância de 9,221m, até atingir o ponto P44; daí segue

com o azimute 169°06’52”,  na distância de 14,827m, até atingir  o  ponto P45;  daí

segue com o azimute 101°18’23”, na distância de 32,185m, até atingir o ponto P46;

daí segue com o azimute 057º01’03”, na distância de 23,807m, até atingir o ponto

P47; daí segue com o azimute 089°52’37”,  na distância de 37,280m, até atingir  o

ponto P48; daí segue com o azimute 058°35’22”, na distância de 5,718m, até atingir o

ponto P49; daí segue com o azimute 164°01’54”, na distância de 25,471m, até atingir

o ponto P50;  daí segue com o azimute 072°55’11”,  na distância de 20,599m, até

atingir  o  ponto  P51;  daí  segue  com  o  azimute  de  078°45’17”,  na  distância  de

39,896m, até atingir o ponto P52; daí, confrontando com a Congregação Religiosas

Missionárias  de Nossa Senhora das Dores,  segue com o  azimute 165°47’35”,  na

distância de 58,592m, até atingir o ponto P53; daí segue com o azimute 232°23’55”,

na  distância  de  27,730m,  até  atingir  o  ponto  P54;  daí  segue  com  o  azimute

202°16’43”, na distância de 2,453m, até atingir o ponto P55; daí segue com azimute

250°46’46”,  na  distância  de  26,063m,  até  atingir  o  ponto  P56;  daí  segue  com  o

azimute 219°22’59”, na distância de 10,764m, até atingir o ponto P57; daí segue com

o azimute 208°41’15”, na distância de 6,520m, até atingir o ponto P58; daí segue com

o azimute 168°07’47”, na distância de 6,417m, até atingir o ponto P59; daí seguge

com o azimute 143°01’40”,  na distância de 11,190m, até atingir  o ponto P60;  daí
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segue com o azimute 169°09’50”, na distância de 35,106m, até atingir o ponto P61;

daí segue com o azimute 186°54’55”, na distância de 43,355m, até atingir o ponto

P62; daí segue com o azimute 138º40’08”, na distância de 9,282m, até atingir o ponto

P63; daí segue com o azimute 040º09’28”, na distância de 7,707m, até atingir o ponto

P64; daí segue com o azimute 342°05’21’, na distância de 6,568m, até atingir o ponto

P65; daí segue com o azimute 019º16’09”, na distância de 6,515m, até atingir o ponto

P66; daí segue com o azimute 091°27’50”, na distância de 9,003m, até atingir o ponto

P67; daí segue com o azimute de 172°30’21”, na distância de 19,244m, até atingir o

ponto P68; daí segue com o azimute de 148°34’44”, na distância de 16,113m, até

atingir  o  ponto  P69;  daí  segue  com  o  azimute  de  060°42’05”,  na  distância  de

31,694m,  até  atingir  o  ponto  P70;  daí  segue  com  o  azimute  de  068°09’44”,  na

distância de 8,791m, até atingir o ponto P71; daí segue com o azimute de 066°56’48”,

na  distância  de  39,353m,  até  atingir  o  ponto  P72;  daí  segue  com  o  azimute  de

073°55’02”, na distância de 29,203m, até atingir o ponto P73; daí segue com azimute

de 152°52’34”,  na distância de 4,584m, até atingir  o ponto P74; daí segue com o

azimute de 178°27’48”, na distância de 52,209m, até atingir o ponto P75; daí segue

com o azimute de 184°28’02”, na distância de 4,494m, até atingir o ponto P76; daí

segue com o azimute de 178°07’18”, na distância de 18,00m, até atingir o ponto P77;

daí segue com o azimute de 190°09’38”, na distância de 6,740m, até atingir o ponto

P78; daí segue com o azimute de 169°54’16”, na distância de 8,329m, até atingir o

ponto P79; daí segue com o azimute de 178°06’53”, na distância de 33,438m, até

atingir o ponto P80; daí segue com o azimute de 096°42’35”, na distância de 3,081m,

até atingir  o ponto P81; daí segue com o azimute de 140°02’16”,  na distância de

5,136m, até atingir o ponto P82; daí segue com o azimute de 176°36’21”, na distância

de 14,526m, até atingir o ponto P83; daí segue com o azimute de 261°36’45”, na

distância de 6,924m, até atingir o ponto P84; daí segue com o azimute de 179°04’02”,

na  distância  de  34,395m,  até  atingir  o  ponto  P85;  daí  segue  com  o  azimute  de

174°05’06”,  na  distância  de  33,770m,  até  atingir  o  ponto  P86;  daí  segue  com  o

azimute de 168º20’49”, na distância de 14,407m, até atingir o ponto P87; daí segue

com o azimute de 173°55’31”, na distância de 51,218m, até atingir o ponto P88; daí

segue com o azimute de 171°26’02’’, na distância de 24,908m, até atingir o ponto
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P89; daí segue com o azimute de 177°28’31’’, na distância de 86,494m, até atingir o

ponto P90;  daí,  confrontando com a Companhia do Vale Rio  Doce,  segue com o

azimute de 251°30’18”, na distância de 18,126m, até atingir o ponto P91; daí segue

com o azimute de 274°35’58”, na distância de 20,576m, até atingir o ponto P92; daí,

segue com o azimute de 287°28’08”, na distância de 15,757m, até atingir  o ponto

P93; daí segue com o azimute de 342°28’22’’, na distância de 11,186m, até atingir o

ponto P94; daí  segue com o azimute de 275°06’58”,  na distância de 7,289m, até

atingir  o  ponto  P95;  daí  segue  com  o  azimute  de  243º06’05”,  na  distância  de

19,208m,  até  atingir  o  ponto  P96;  daí  segue  com  o  azimute  de  171°47’545”,  na

distância  de  6,800m,  chega-se  ao  ponto  P97;  daí  segue  com  o  azimute  de

080°59’29”,  na  distância  de  22,417m,  até  atingir  o  ponto  P98;  daí  segue  com  o

azimute de 113°43’24”, na distância de 14,342m, até atingir o ponto P99; daí segue

com o azimute 206º06’29” , na distância de 24,933m, até atingir o ponto P100; daí

segue com o azimute de 183º28’26”, na distância de 27,230m, até atingir o ponto

P101; daí segue com o azimute de 186º34’15”, na distância de 15,905m, até atingir o

ponto  P102;  daí  segue  com o  azimute  de  267°07’55”,  na  distância  19,985m,  até

atingir  o  ponto  P103;  daí  segue  com  o  azimute  de  168°13’51”,  na  distância  de

22,993m,  até  atingir  o  ponto  P104;  daí  segue  com  o  azimute  de  175°38’03”,  na

distância  de  16,027m,  até  atingir  o  ponto  P105;  daí  segue  com  o  azimute  de

257°04’02”,  na  distância  de  28,462m, até  atingir  o  ponto  P106;  daí  segue com o

azimute de 263º15’14”, na distância de 15,749m, até atingir o ponto P107; daí segue

com o azimute de 196º10’20”, na distância de 11,453m, até atingir o ponto P108; daí

segue com o azimute de 283º23’00”, na distância de 17,238m, até atingir o ponto

P109; daí segue com azimute de 299º14’28”, na distância de 10,440m, até atingir o

ponto P110; daí segue com o azimute de 313º40’52”, na distância de 16,897m, até

atingir  o  ponto  P111;  daí  segue  com  o  azimute  de  174º27’16”,  na  distância  de

17,281m,  até  atingir  o  ponto  P112;  daí  segue  com  o  azimute  de  148º20’42”,  na

distância  de  7,107m,  até  atingir  o  ponto  P113;  daí  segue  com  o  azimute  de

167º03’05’’,  na distância  de 13,031m, até  atingir  o  ponto P114;  daí  segue com o

azimute de 235º05’42”, na distância de 4,317m, até atingir o ponto P115; daí segue

com o azimute de 167º01’17”, na distância de 10,775m, até atingir o ponto P116; daí
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segue com o azimute de 182º02’01”, na distância de 10,427m, até atingir o ponto

P117; daí segue com o azimute de 202°31’03”, na distância de 20,211m, até atingir o

ponto P118; daí segue com o azimute de 207º42’46”, na distância de 15,182m, até

atingir  o  ponto  P119;  daí  segue  com  o  azimute  de  317°31’52”,  na  distância  de

18,573m,  até  atingir  o  ponto  P120;  daí  segue  com  o  azimute  de  324º12’31”,  na

distância  de  13,388m,  até  atingir  o  ponto  P121;  daí  segue  com  o  azimute  de

308°36’02”,  na  distância  de  36,225m, até  atingir  o  ponto  P122;  daí  segue com o

azimute de 298°27’43”, na distância de 30,803m, até atingir o ponto P123; daí segue

com o azimute de 293º53’25”, na distância de 12,075m, até atingir o ponto P124; daí

segue com o azimute de 198º45’06”, na distância de 33,752m, até atingir o ponto

P125; daí segue com o azimute 283º49’38”, na distância de 18,620m, até atingir o

ponto P126; daí segue com o azimute de 025º10’22”, na distância de 36,441m, até

atingir  o  ponto  P127;  daí  segue  com  o  azimute  de  288º43’22”,  na  distância  de

3,147m,  até  atingir  o  ponto  P128;  daí  segue  com  o  azimute  de  023º01’06”,  na

distância  de  15,717m,  até  atingir  o  ponto  P129;  daí  segue  com  o  azimute  de

052°05’18”,  na  distância  de  9,570m,  até  atingir  o  ponto  P130;  daí  segue  com  o

azimute de 022º48’47”, na distância de 17,564m, até atingir o ponto P31; daí segue

com o azimute 010º41’43”, na distância de 19,560m, até atingir o ponto P132; daí

segue com o azimute de 359°33’33”,  na distância de  5,200m, até atingir  o  ponto

P133; daí segue com o azimute de 298º17’14’’, na distância de 17,261m, até atingir o

ponto P134; daí segue com o azimute de 316º00’50”, na distância de 7,992m, até

atingir  o  ponto  P135;  daí  segue  com  o  azimute  de  331º07’44”,  na  distância  de

6,669m,  até  atingir  o  ponto  P136;  daí  segue  com  o  azimute  de  342º38’28”,  na

distância  de  7,072m,  até  atingir  o  ponto  P137;  daí  segue  com  o  azimute  de

011º43’59”,  na distância  de 21,244m, até atingir  o  ponto P138;  daí  segue com o

azimute de 018°09’39”, na distância de 6,609m, até atingir o ponto P139; daí segue

com o azimute de 286º10’58”, na distância de 28,16m, até atingir o ponto P140; daí

segue com o azimute de 233º58’10”, na distância de 13,107m, até atingir o ponto

P141; daí segue com o azimute de 212º32’18”, na distância de 13,107m, até atingir o

ponto P142; daí segue com o azimute de 267º02’56”, na distância de 42,436m, até

atingir  o  ponto  P143;  daí  segue  com  o  azimute  de  281º42’53”,  na  distância  de
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12,214m,  até  atingir  o  ponto  P144;  daí  segue  com  o  azimute  de  240º01’12”,  na

distância  de  11,187m,  até  atingir  o  ponto  P145;  daí  segue  com  o  azimute  de

256º24’41”,  na  distância  de 14,897m, até  atingir  o  ponto P146;  daí  segue com o

azimute de 351º05’38”, na distância de 11,175m, até atingir o ponto P147; daí segue

com o azimute de 252°21’46”, na distância de 20,892m, até atingir o ponto P148; daí

segue com o azimute de 238º22’03”, na distância de 16,607m, até atingir o ponto

P149; daí segue com o azimute de 320º56’56”, na distância de 11,667m, até atingir o

ponto P150; daí segue com o azimute de 343°28’49”, na distância de 17,127m, até

atingir  o  ponto  P151;  daí  segue  com  o  azimute  de  272º36’21”,  na  distância  de

62,905m,  até  atingir  o  ponto  P152;  daí  segue  com  o  azimute  de  198º51’12”,  na

distância  de  29,894m,  até  atingir  o  ponto  P153;  daí  segue  com  o  azimute  de

109º50’16”,  na  distância  de 13,820m, até  atingir  o  ponto P154;  daí  segue com o

azimute de 135°42’00”, na distância de 31,829m, até atingir o ponto P155; daí segue

com o azimute de 039º38’54”, na distância de 15,390m, até atingir o ponto P156; daí

segue com o azimute de 124º50’39”, na distância de 22,858m, até atingir o ponto

P157; daí segue com o azimute de 216º56’31”, na distância de 39,750m, até atingir o

ponto P158; daí segue com o azimute de 206°56’01”, na distância de 17,375m, até

atingir  o  ponto  P159;  daí  segue com  o  azimute  de  127º04’232”,  na  distância  de

2,256m, até atingir o ponto P160; daí segue com o azimute de 209º45’57, na distância

de 34,203m, até atingir o ponto P161; daí segue com o azimute de 232º44’46”, na

distância  de  18,204m,  até  atingir  o  ponto  P162;  daí  segue  com  o  azimute  de

223°58’28”,  na  distância  de  59,654m, até  atingir  o  ponto  P163;  daí  segue com o

azimute de 317º39’44”, na distância de 13,853m, até atingir o ponto P164; daí segue

com o azimute de 229º42’03”, na distância de 25,109m, até atingir o ponto P165; daí

segue com o azimute de 327º05’13”, na distância de 65,444m, até atingir o ponto

P166; daí segue com o azimute de 236°03’36”, na distância de 5,087m, até atingir o

ponto P167; daí segue com o azimute de 310º26’52”, na distância de 17,107m, até

atingir  o  ponto  P168;  daí  segue  com  o  azimute  de  327º43’28”,  na  distância  de

8,539m,  até  atingir  o  ponto  P169;  daí  segue  com  o  azimute  de  238°00’42”,  na

distância  de  31,940m,  até  atingir  o  ponto  P170;  daí  segue  com  o  azimute  de

269°00’40”,  na  distância  de  9,852m,  até  atingir  o  ponto  P171;  daí  segue  com  o
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azimute de 292º41’20”, na distância de 7,674m, até atingir o ponto P172; daí segue

com o azimute de 2327º22’52”, na distância de 67,508m, até atingir o ponto P173; daí

segue com o azimute de 023º46’02”,  na distância de  4,764m, até atingir  o  ponto

P174; daí segue com o azimute de 298°53’29”, na distância de 8,146m, até atingir o

ponto P175; daí segue com o azimute de 033º17’54”, na distância de 18,652m, até

atingir  o ponto P176; daí segue com o azimute de 049°40’29” e uma distância de

22,731m, chega-se ao ponto 177; desse ponto,  com o azimute de 326º35’49”,  na

distância  de  14,949m,  até  atingir  o  ponto  P178;  daí  segue  com  o  azimute  de

244º13’51”,  na  distância  de  7,407m,  até  atingir  o  ponto  P179;  daí  segue  com  o

azimute de 252º10’59”, na distância de 19,348m, até atingir o ponto P180; daí segue

com o azimute de 284°12’35”, na distância de 14,421m, até atingir o ponto P181; daí

segue com o azimute de 293º49’36”, na distância de 36,414m, até atingir o ponto

P182; daí segue com o azimute de 304º53’24”, na distância de 25,000m, atravessa

estrada e passa a confrontar com a Estação da CEMIG, seguindo ainda na distância

de  51,013m,  até  atingir  o  ponto  P1,  início  desta  descrição.  O  imóvel  possui  as

seguintes confrontações: ao norte - Congregação Religiosas Missionárias de Nossa

Senhora das Dores; ao sul - Companhia Vale do Rio Doce; ao leste - Congregação

Religiosas  Missionárias  de  Nossa Senhora  das  Dores  e  Companhia  Vale  do  Rio

Doce; ao oeste - Estação da CEMIG e Companhia Vale do Rio Doce.”

- 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 536/2013*

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 2.059, de 2011.

A emenda tem por objetivo alterar a redação do art. 1º do Projeto mencionado e

acrescentar  uma  área  de  terreno  de  propriedade  da  Fundação  Rural  Mineira  -

RURALMINAS - em seu Anexo, com a finalidade de ampliar a área para a construção
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de um conjunto habitacional no Município de Chapada Gaúcha.

A proposta  de  alienação  do  imóvel  da  RURALMINAS  para  o  Município  visa  a

garantir o desenvolvimento da região, a erradicação da pobreza, a inclusão social,

bem  como  reduzir  as  desigualdades  regionais,  atendendo,  assim,  ao  déficit

habitacional existente na comunidade.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a submeter ao exame

de seus Nobres Pares a presente emenda ao Projeto de Lei nº 2.059, de 2011.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.059/2011

Dê-se a seguinte redação ao art. 1° do Projeto de Lei n° 2.059/2011:

“Art. 1° - Fica a Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - autorizada a alienar ao

Município de Chapada Gaúcha os imóveis urbanos de sua propriedade, com áreas de

5.912,50 m2 e 5.250,00 m2, conforme descrição constante do Anexo.”.

Acrescente-se ao Anexo do Projeto de Lei n° 2.059, de 201 1, a seguinte área:

“ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei nº , de de de 20 )

Lotes n°s 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, da Quadra 69, do loteamento

urbano de Chapada Gaúcha, com área total de 5.250,00 m2 (cinco mil, duzentos e

cinquenta  metros  quadrados),  dentro  dos  seguintes  limites  e  confrontações:  pela

frente, com a Rua João Goulart, numa extensão de 100m; pela direita, com a Rua

Santo  Agostinho,  numa  extensão  de  52,50m;  pela  esquerda,  com  a  Rua  Ivalino

Sbruzzi, numa extensão de 52,50m, e pelos fundos com a Rua Santos Dumont, numa

extensão de 100m; registrado sob o n° 01-10.859, ficha n° 2.036, Livro n° 2RG, em 26

de  junho  de  1988,  do  Cartório  do  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  São

Francisco.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.059/2011. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado e acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Dos Srs. Benito Nicolau Laporte, Chaslei Antônio Martins, Divino José de Menezes,
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Northon Neiva Diamantino e Thiago de Souza Sabino, respectivamente, presidentes

das Câmaras Municipais de Conselheiro Lafaiete, Sarzedo, Papagaios, Teófilo Otôni e

Além Paraíba, solicitando seja colocado em votação o Projeto de Lei nº 1.565/2011. (-

Anexem-se ao referido projeto de lei.)

Da Câmara Municipal de Passos manifestando-se contra alteração proposta pelo

senador José Pimentel em projeto de lei  em tramitação no Congresso Nacional,  a

qual colocaria em risco a sobrevivência das Apaes, e solicitando o apoio desta Casa

com vistas à rejeição dessa alteração e à recomposição dos repasses do SUS para

as referidas entidades. (- Às Comissões de Educação e da Pessoa com Deficiência.)

Do  FNDE  (16)  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.  Francis Saldanha, presidente da CPI instaurada na Câmara Municipal de

Itaúna  para  investigar  eventuais  irregularidades  e  deficiências  na  prestação  do

serviço público de transporte coletivo, solicitando a cessão de servidor desta Casa

para proceder a análise de documentação e emissão de parecer sobre o objeto da

comissão.

Do  Sr.  José  Epiphânio  Camillo  dos  Santos,  diretor-presidente  do  Centro  de

Integração  Empresa-Escola  de  Minas  Gerais,  agradecendo  o  acolhimento  de

contribuição dessa entidade relativa ao Projeto de Lei nº 3.869/2013, do governador

do Estado, transformado na Lei nº 20.826, de 31/7/2013. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr.  Júlio Cesar Martins Magalhães, presidente da Câmara Municipal de Bom

Sucesso, manifestando o repúdio dessa câmara à proposta do MEC que retiraria do

Plano Nacional de Educação a previsão de funcionamento das Apaes e o apoio da

referida  câmara  à  defesa  dessas  entidades  por  esta  Casa.  (-  Às  Comissões  de

Educação e da Pessoa com Deficiência.)

Da Sra. Véra Lúcia Guardieiro, prefeita municipal de Conquista, cumprimentando o

deputado Dinis Pinheiro pela defesa das Apaes. (- Às Comissões de Educação e da

Pessoa com Deficiência.)

Do Sr. Waldinei Alves Ferreira, presidente da Câmara Municipal de São Lourenço,
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encaminhado moção de parabéns,  aprovada por essa câmara,  ao deputado Dinis

Pinheiro pela defesa das Apaes. (- Às Comissões de Educação e da Pessoa com

Deficiência.)

CARTÃO

Do Sr. Luis Antônio Resende, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do

Monte, cumprimentando o deputado Dinis Pinheiro por seu apoio à manutenção do

funcionamento  das  Apaes.  (-  Às  Comissões  da  Pessoa  com  Deficiência  e  de

Educação.)

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 60/2013

Altera o § 2° do art. 23 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - O § 2° do art. 23 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 23 - (....)

§ 2° - Lei complementar disporá sobre as condições para o provimento de cargos e

empregos nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia

mista estaduais, vedada a nomeação ou a designação daqueles inelegíveis em razão

de atos ilícitos, nos termos da legislação federal.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2013.

Fred Costa - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gustavo Perrella - Hélio Gomes -

Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza

Lara  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo  Viegas  -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Ulysses Gomes.
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Justificação: Esta proposta de emenda à constituição pretende aplicar à nomeação

de ocupantes de cargos comissionados e ao provimento de empregos os critérios da

Lei  Complementar  nº  135,  de  2010,  conhecida  como Lei  da  Ficha  Limpa,  lei  de

iniciativa popular que chegou à Câmara dos Deputados com mais de 3 milhões de

assinaturas.  Tal  lei  é  um  marco  não  apenas  para  aqueles  que  se  submetem  às

eleições, mas para todo o Estado brasileiro, pois representa um pacto da sociedade

para  a  superação  de  práticas  que  comprometem  a  democracia,  tais  como  a

corrupção, a improbidade administrativa e a falta de zelo com a coisa pública.

Os princípios que inspiraram a Lei  da Ficha Limpa não devem, todavia,  nortear

apenas aqueles  que se submetem ao processo eleitoral.  É igualmente necessário

garantir que todos aqueles que servem ao Estado tenham condutas compatíveis com

a importância das funções que exercem e com a seriedade exigida pelos desafios

que temos que superar para construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o

desenvolvimento,  erradicar  a  pobreza  e  promover  o  bem  de  todos,  nos  termos

determinados  em  nossa  Constituição.  Assim,  acreditamos  que  os  critérios

estabelecidos  pela  Lei  da  Ficha  Limpa  devam  ser  aplicados  na  nomeação  de

servidores públicos de todos os Poderes.

Nesse sentido, apresentamos esta proposta de emenda à constituição e esperamos

contar com nossos nobres pares para sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros e outros. Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 32/2012, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.541/2013

Institui no Estado o Sistema de Diagnóstico da Situação da Pessoa Idosa e o Índice

de Qualidade de Vida da Pessoa Idosa e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam instituídos no Estado o  Sistema de Diagnóstico da  Situação da

Pessoa Idosa e o Índice de Qualidade de Vida da Pessoa Idosa.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, ficam adotadas as seguintes definições:

I  -  pessoa idosa é o indivíduo com idade igual  ou superior  a sessenta anos de

idade;
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II - indicadores sociais são medidas objetivas que permitem avaliar a população, as

condições e a qualidade de vida das pessoas idosas no Estado;

III - índice de qualidade de vida é um número objetivo resultante da tabulação de

todos os indicadores sociais; e

IV  -  mapa  da  situação  da  pessoa  idosa  é  a  coletânea  de  indicadores  sociais

georreferenciados que permitam a territorialização dos dados das regiões do Estado.

Art.  2º -  O Sistema de Diagnóstico da Situação da Pessoa Idosa e o Índice de

Qualidade de Vida da Pessoa Idosa têm por objetivos:

I - a pesquisa, a quantificação e a análise de dados;

II - a sistematização de informações válidas e confiáveis;

III - a elaboração de relatórios georreferenciados;

IV - a proteção e a defesa da pessoa idosa;

V - o aprimoramento da formulação de políticas públicas específicas;

VI - a universalização do acesso aos indicadores sociais relativos à pessoa idosa;

VII - a participação e o controle social nas ações estaduais relacionadas à pessoa

idosa;

VIII - a constituição do mapa da situação da pessoa idosa no Estado;

IX - a obtenção de resultados efetivos nas ações do Executivo Estadual em favor da

qualidade de vida das pessoas idosas.

Art.  3º  -  O  Sistema  de  Diagnóstico  da  Situação  da  Pessoa  Idosa  integrará  o

conjunto de estudos e indicadores dos órgãos do Estado responsáveis pelas políticas

para as pessoas idosas e compor-se-á de subindicadores e indicadores relativos à

pessoa idosa no Estado, assim agrupados:

I - indicadores socioeconômicos;

II - indicadores específicos; e

III - indicadores de controle.

§  1º  -  O  grupo  de  indicadores  socioeconômicos  compreende  informações  que

caracterizam condições de vida e situação econômica da população e do segmento

de interesse.

§ 2º  -  O grupo de indicadores específicos  compreende medidas relevantes que

possibilitam avaliar detalhadamente as principais características do segmento.
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§ 3º - O grupo de indicadores de controle compreende informações gerenciais que

auxiliam no planejamento estratégico e em seus desdobramentos e resultados no

desenvolvimento das atividades do Executivo Estadual e do Conselho Estadual do

Idoso.

Art.  4º  -  O  grupo de indicadores socioeconômicos  é composto,  no  mínimo,  por

indicadores e subindicadores de:

I - contingente populacional;

II - densidade demográfica;

III - tipo de domicílio;

IV - renda por domicílio;

V - condição de ocupação do domicílio;

VI - densidade domiciliar;

VII - domicílios em setores subnormais;

VIII - cobertura de saneamento básico (água e esgoto);

IX - cobertura de coleta de lixo.

Art. 5º - O grupo de indicadores específicos é composto, no mínimo, por indicadores

e subindicadores de:

I - saúde;

II - lazer;

III - proteção e defesa; e

IV - participação política e comunitária.

§ 1º - O grupo de indicadores específicos de saúde permite a definição de padrões

de atenção à saúde da pessoa idosa no Estado e o acompanhamento histórico de

sua evolução.

§ 2º  -  O grupo de indicadores específicos  de lazer  permite ampla avaliação da

inserção e da qualidade de vida em atividades esportivas e de lazer.

§ 3º - O grupo de indicadores específicos de desenvolvimento e promoção social

permite  monitorar  os  resultados  das  atividades  de  promoção  social  destinadas  à

pessoa idosa no Estado.

§ 4º - O grupo de indicadores específicos de proteção e defesa permite identificar

situações  de  vulnerabilidade  social  a  que  são  submetidas  as  pessoas  idosas  no
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Estado, bem como mapear as causas de violência contra a pessoa idosa.

§ 5º -  O grupo de indicadores específicos de participação política e comunitária

permite identificar o envolvimento da pessoa idosa nas decisões coletivas de sua

comunidade.

Art. 6º - O grupo de indicadores de controle é composto, no mínimo, por indicadores

e subindicadores de:

I  -  entidades  registradas  no  Conselho  Estadual  do  Idoso  e  nos  Conselhos

Municipais do Idoso;

II - serviços, programas e projetos registrados no Conselho Estadual do Idoso e nos

Conselhos Municipais do Idoso;

III - participantes em conferências estaduais dos direitos da pessoa idosa;

IV - delegados eleitos para conferências estaduais dos direitos da pessoa idosa;

V - resoluções de conferências estaduais dos direitos da pessoa idosa.

Art. 7º - O Índice de Qualidade de Vida da Pessoa Idosa será o indicador máximo

que  medirá,  anualmente,  a  qualidade  de  vida  e  a  situação  da  pessoa  idosa  no

Estado, agregando e tabulando todos os indicadores e subindicadores da situação da

pessoa idosa e permitindo avaliar a evolução de sua qualidade de vida.

Art. 8º - A metodologia para a elaboração dos indicadores e subindicadores sociais

e do Índice de Qualidade de Vida da Pessoa Idosa previstos nesta lei e os critérios

para sua composição serão definidos pelo Executivo Estadual, que considerará os

seguintes critérios:

I - utilização como referência de indicadores e estudos teóricos já produzidos;

II - composição dos indicadores com métodos quantitativos e qualitativos;

III - identificação das regiões do Estado onde os índices possam ser analisados;

IV - identificação de conexões entre qualidade de vida, renda, vulnerabilidade social

e ações do Executivo Estadual;

V - avaliação da evolução dos indicadores;

VI - o caráter de informação pública dos indicadores e subindicadores.

Art. 9º - Para a obtenção de dados complementares na elaboração dos indicadores

e subindicadores, deverão ser consultadas diferentes fontes, que deverão obedecer

aos critérios de:
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I - confiabilidade;

II - validade;

III - representatividade; e

IV - conteúdo técnico.

Art.  10  -  O  Executivo  Estadual  poderá  estabelecer  outros  critérios,  além  dos

previstos nesta lei, como parâmetros para avaliação da situação da pessoa idosa no

Estado.

Art. 11 - Na execução desta lei, órgãos e entidades da administração pública direta

e indireta, bem como aqueles que atuam por concessão, permissão, autorização ou

qualquer  outra  forma  de  delegação,  contrato,  convênio  ou  parceria,  prestarão  a

colaboração  necessária  e  fornecerão os  dados  solicitados  para  a  elaboração dos

indicadores e subindicadores sociais relativos à pessoa idosa no Estado.

Parágrafo  único  -  O  Estado  firmará,  se  necessário,  termo  de  cooperação  com

organizações da sociedade civil e outras instituições privadas a fim de angariar dados

e executar estudos.

Art. 12 - O Executivo Estadual organizará, anualmente, semana relativa aos direitos

da pessoa idosa, com prestação de contas pública da evolução dos indicadores e

subindicadores relativos à pessoa idosa no Estado.

Art. 13 - O Executivo Estadual regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta

dias contados a partir da data de sua publicação.

Parágrafo único - Na regulamentação desta lei, serão estabelecidos os indicadores

e subindicadores que comporão os grupos de indicadores referidos no art. 3º desta

lei.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2013.

João Leite

Justificação: Dentro de poucos anos teremos uma inversão do perfil da população

em nosso país. As pessoas idosas representarão a maioria dessa população, e em

Minas Gerais não será diferente. Portanto, desde já, o Estado tem que se preparar

para acolher essas pessoas por meio de políticas públicas que estabeleçam melhor

qualidade de vida, dando-lhes dignidade nessa etapa de sua existência.
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Para tanto, o Estado deve criar instrumentos que possibilitem definir  ações mais

eficientes.  Essas  decisões devem ser  precedidas  de  estudos e  diagnósticos bem

elaborados para melhor aglutinar, mapear e divulgar informações confiáveis para que

os  recursos  investidos em  políticas  voltadas para  as  pessoas  idosas possam ser

empregados de forma mais eficaz, com resultados diretos. Para isso é necessário o

exato conhecimento dessa parcela da população.

Esse é o mote deste projeto de lei. A elaboração dos indicadores sociais da pessoa

idosa terá como objetivo não só pesquisar, quantificar e analisar dados, mas também

sistematizar informações válidas e confiáveis, que poderão gerar relatórios da exata e

real situação vivida pelas pessoas idosas do Estado. Uma exata dimensão da nossa

população  idosa,  com seus  problemas,  necessidades,  anseios,  riquezas,  forças e

fraquezas, somente nos será revelada por meio da aprovação desta proposição, que

conta com as informações trazidas por informativos socioeconômicos, de saúde, de

educação, de promoção social, de proteção e defesa da pessoa idosa, de controle e

de metodologia,  além de outros  que possam delinear  como vivem atualmente  as

pessoas idosas.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.542/2013

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Mariana o trecho rodoviário que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o bem público constituído por trecho no sentido leste-oeste

da  MG-262  (Mariana-Ponte  Nova),  desde  o  entroncamento  com  a  BR-356  até  o

entroncamento com a MG-129, e por trecho da MG-129 (Mariana-Santa Bárbara) que

atravessa a cidade de Mariana no sentido sul-norte, do trevo da MG-262 até o local

conhecido como Canela ou Morro de Santana.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mariana a área

de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput”deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Mariana e destina-se à instalação de via urbana.
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Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único

do art. 2°.

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

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Na V Conferência  das  Cidades,  realizada em 18/5/2013.  indicou  a

população de Mariana a necessidade de intervenção do município nos trechos de

rodovia especificados no projeto, de maneira a minimizar os impactos negativos e os

riscos  que  impõem  aos  moradores.  Inicialmente  nossa  proposta  é  reduzir  a

velocidade média de tráfego, mas cogitamos ainda a necessidade de intervenções

físicas importantes,  como a  construção de trevos e  passarelas  e  a  colocação de

sinalização vertical e horizontal. Esperamos merecer atenção especial para viabilizar

a transferência de tais trechos rodoviários à responsabilidade do município, para que

o  Poder  Executivo  Municipal  possa  realizar  as  intervenções  de  que  as  vias

necessitam.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares 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 4.543/2013

Dá a denominação de Rodovia Carlos Henrique Albuquerque de Oliveira (Caíque)

ao trecho rodoviário que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Carlos Henrique Albuquerque (Caíque) o trecho da MG-

132 que se inicia no entrocamento da MG-275B, ligando o Município de Cipotânea ao

Município de Rio Espera.

Art. 2º - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -

instalará placas de identificação da denominação do trecho rodoviário de que trata

esta lei em toda a sua extensão.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação:  A  proposição  ora  apresentada  vem  homenagear  esse  importante

personagem do universo da política mineira. Mesmo tendo ficado pouco tempo entre

nós, Carlos Henrique Albuquerque Oliveira, o Caíque, nascido em Ubiratã (PR) no dia

16/3/1978,  deixou  sua  marca  como  habilidoso  articulador  e  exímio  assessor

parlamentar, com atuações nesta Casa e também na Câmara Municipal de Juiz de

Fora, além de ter passado pela Secretaria de Defesa Social na qualidade de Chefe de

Gabinete.

Foi  no  exercício  de  suas  atribuições  nesta  Casa  que  Caíque  pugnou  pela

necessidade  de  se  pavimentar  o  acesso  entre  os  Municípios  de  Rio  Espera  e

Cipotânea. A empreitada, justificava, era para facilitar a vida daqueles moradores da

região  que  usavam a  via  para  estudar,  trabalhar  ou  realizar  exames  e  consultas

médicas em Barbacena ou Juiz de Fora.

Não apenas essa demanda, mas também outras tantas trazidas pelo Município de

Rio Espera e Cipotânea, como a reforma da Escola Estadual Monsenhor Francisco

Miguel Fernandes, contaram com total empenho de Caíque, que acabou extrapolando

os  limites  de  suas  atribuições,  tornando-se  um  amigo  dos  rio-esperenses  e

cipotanenses.

Caíque faleceu na cidade de Belo Horizonte no dia 22 de novembro de 2011 em

trágico acidente.

Pelos  motivos  expostos,  contamos  com  o  apoio  dos  eminentes  pares  para  a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.544/2013

Altera  a Lei  nº  16.197,  de  26  de junho de 2006,  que  cria  a  Área  de Proteção

Ambiental de Vargem das Flores, situada nos Municípios de Betim e Contagem, e dá

outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :

Art. 1º - O art. 3º e o  caput do art. 4º da Lei nº 16.197, de 26 de junho de 2006,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - A APA Vargem das Flores disporá de um conselho consultivo, constituído

por  representantes  de  órgãos  públicos  das  esferas  estadual  e  municipal,  de

organizações da sociedade civil  e da população residente, observando-se, em sua

composição, a paridade entre o poder público e a sociedade civil.

Art. 4º - A APA Vargem das Flores será implantada, supervisionada e administrada

pelo  Instituto Estadual  de Florestas -  IEF -,  em articulação com a Companhia de

Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG  -  e  com  outros  órgãos  e  entidades

estaduais e municipais e com organizações não governamentais e fiscalizada pela

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.”.

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

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2013.

Ivair Nogueira

Justificação:  O  Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza

determina que cada área de proteção ambiental disporá de um conselho presidido

pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos

órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente.

Esta proposição objetiva que a Área de Proteção Ambiental de Vargem das Flores -

Apa  Vargem  das  Flores  -,  criada  pela  Lei  nº  16.197,  de  26  de  junho  de  2006,

disponha  de  um  órgão  colegiado  consultivo,  responsável  por  promover  o

gerenciamento participativo e integrado na unidade de conservação, sem, contudo,

retirar  a  autonomia  dos  municípios  na  tomada  de  decisões  no  âmbito  de  suas

competências.

Propomos, ainda, a adequação da citada norma à Lei Delegada nº 180, de 2011,

que transferiu  à Secretaria  de Estado de Meio Ambiente o exercício do poder  de

polícia administrativa.

Em face do exposto, solicito dos ilustres pares apoio a este 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.545/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de

Papel, Papelão e Cortiça de Belo Oriente e Governador Valadares - Sinticel - o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça de Belo Oriente e Governador Valadares -

Sinticel - o terreno com área de 7.169m² (sete mil cento e sessenta e nove metros

quadrados) localizado no Distrito de Perpétuo Socorro, no Município de Belo Oriente,

registrado sob o nº R 01-2.537, a fls. 41 a 43 do Livro 25, no Cartório de Paz e Notas

do Município de Belo Oriente.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à

construção da sede social do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel,

Papelão e Cortiça de Belo Oriente e Governador Valadares.

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, 25 setembro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias de Papel,  Papelão e Cortiça de Belo Oriente e Governador Valadares -

Sinticel - de imóvel de propriedade do Estado, situado no Município de Belo Oriente.

A matéria em tela satisfaz os preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens estatais, pois, além de atender ao interesse da coletividade, não

acarreta despesas para o erário estadual.

Vale mencionar,  ainda,  que o negócio jurídico a  ser  realizado está revestido de

garantia, uma vez que o projeto de lei prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do

Estado na hipótese de não atendimento do objetivo fixado, no prazo de cinco anos

contados da lavratura da escritura pública de doação.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos ponderar que a
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proposta contida no projeto de lei não ocasiona aumento da despesa nem incremento

de receita nas contas públicas, não causando, portanto, impacto no orçamento do

Estado.

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 4.546/2013

Altera a Lei nº 16.301, de 7 de agosto de 2006, que disciplina a criação de cães das

raças que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A criação de cães das raças pit bull, dobermann, rottweiler e outros de porte

físico e características semelhantes, segundo classificação da Federação Cinológica

Internacional - FCI -, e de seus mestiços será regida por esta lei.

Art.  2º  -  É  obrigatória  a  esterilização  (castração)  de  todos  os  cães  das  raças

especificadas no art. lº desta lei, a partir dos seis meses de idade.

Art. 3º - O proprietário de cão de qualquer das raças a que se refere o art. 1º desta

lei é obrigado a registrar o animal com mais de cento e vinte dias de idade, mediante

apresentação da seguinte documentação:

I - comprovante de vacinação do animal;

II - qualificação do vendedor e do proprietário do animal;

III - declaração da finalidade da criação do animal.

§ 1º - O registro de que trata o caput será feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais, que será competente para a operacionalização do disposto nesta lei.

§ 2º - Nos municípios onde não houver unidade do Corpo de Bombeiros, o registro

dos cães a que se refere esta lei será feito na delegacia de polícia de proteção à

fauna ou, na sua falta, na delegacia de polícia local.

Art. 4º - O descumprimento do disposto no art. 3º desta lei acarretará:

I - a apreensão do animal;

II -  o pagamento, pelo proprietário, de multa de 1.500 Ufemgs (mil e quinhentas

Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  que  será  cobrada  em  dobro  na
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hipótese de reincidência.

§ 1º - Será concedido ao proprietário de cão apreendido o prazo de quinze dias

para adequar-se ao disposto no art. 3º,  após o qual o animal não procurado será

encaminhado  a  entidade  de  proteção  animal,  credenciada  pelos  municípios

conveniados com o Estado.

§ 2º - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste artigo, incluídas

as decorrentes da apreensão, da guarda e da manutenção do cão, correrão à conta

do proprietário do animal e, não sendo identificado o proprietário, serão custeadas

pelo poder público.

Art. 5º - É permitida no Estado a adoção especial de cães da raça pit bull e das

outras mencionadas no art.  1º,  desde que previamente esterilizados e adestrados

para o  convívio  social,  a  qual  se dará  através das entidades de proteção animal

credenciadas pelos municípios conveniados com o Estado.

Art.  6º -  O proprietário  de cão das raças a que se refere o art.  lº  desta lei  fica

obrigado a adotar as seguintes medidas:

I  -  colocar  no  animal  microchip,  cujo  número de registro  será  indicado em sua

coleira, que conterá também seu nome e o telefone de contato de seu proprietário;

II - impedir a fuga do animal, resguardando a segurança dos transeuntes próximos,

garantindo uma área delimitada com dimensões suficientes para seu manejo seguro e

sua contenção;

III - afixar, de forma visível, na entrada do imóvel onde é mantido o cão, placa de

advertência que informe a raça, a periculosidade e o número de registro do animal;

IV - impedir o acesso do cão a caixas de correio, hidrômetros, caixas de leitura de

consumo de energia elétrica e equipamentos congêneres.

Parágrafo único - Fica proibido manter o cão acorrentado ou amarrado.

Art. 7º - Na condução em via pública e no transporte de cão das raças a que se

refere o art.  lº  desta lei,  é obrigatória  a utilização de equipamentos de contenção

animal,  incluindo focinheira,  que  permitam a  normal  respiração e  transpiração  do

animal.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2013.

Fred Costa
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Justificação:  Os  cães  das  raças  pit  bull,  dobermann,  rottweiler  e  outros  com

características  semelhantes,  por  apresentarem  um  porte  físico  robusto,  podem

apresentar riscos para a sociedade caso não sejam bem cuidados e adequadamente

adestrados por seus donos.

Deste modo,  é necessário manter  controle sobre tais  animais,  por meio de seu

registro no Corpo de Bombeiros, e tomar precauções como evitar o acesso do animal

a locais onde seja necessária a atuação humana, como aqueles em que prestam

serviços empregados dos Correios e das concessionárias de água e energia; utilizar

equipamentos de segurança como focinheiras e afixar placas contendo informações

relevantes sobre o animal.

A avaliação dos animais pelos órgãos competentes, por meio de veterinários, é de

suma  importância  para  verificar  a  capacidade  de  convívio  social  do  animal  e  a

finalidade  de  sua criação.  Caso  seja  necessário,  o  animal  deve  ser  devidamente

adestrado  e  ser  mantido  sob  observação  em  locais  adequados,  evitando-se  a

eutanásia desnecessária.

Consideramos  de  suma  importância  a  aprovação  deste  projeto  de  lei  para

disciplinar e responsabilizar adequadamente os proprietários dos referidos animais,

evitando  possíveis  acidentes  e  preservando  a  integridade  física  tanto  do  homem

quanto do animal.  Para  tanto,  ele prevê a  obrigatória  esterilização (castração)  de

todos os cães das raças especificadas no art. 1º desta lei, a partir dos seis meses de

idade, e concede ainda ao proprietário de cão apreendido o prazo de 15 dias para

adequar-se  ao  disposto  no  art.  3º,  após  o  qual  o  animal  não  procurado  será

encaminhado  a  entidade  de  proteção  animal,  credenciada  pelos  municípios

conveniados com o Estado.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares a esta proposição.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.547/2013

Dispõe sobre os créditos não consumidos nos contratos de telefonia móvel e fixa no

âmbito do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica vedada, nos contratos de telefonia móvel e fixa na modalidade pré-

paga, a determinação de validade para o consumo dos créditos contratados.

Parágrafo único - Os créditos contratados nos termos do  caput deste artigo não

expiram e devem ser transferidos para o mês subsequente.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas em legislação específica, sem prejuízo de multa.

Art.  3º  -  A  fiscalização  do  cumprimento  do  disposto  nesta  lei  será  de

responsabilidade  dos  órgãos  legais  competentes,  que  aplicarão  as  penalidades

pertinentes ao caso.

Art.  4º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2013.

Liza Prado

Justificação:  Este  projeto  de  lei  aborda  uma  importante  prática  comercial

consumerista inerente à prestação do serviço público de telefonia  por  operadoras

concessionárias.

É cediço que a prestação do serviço público de telefonia é correlato à efetivação do

direito fundamental constitucional de liberdade de expressão, nos termos do art. 5º da

Constituição da República, o qual deve ser interpretado de forma extensiva, o que

inclui a utilização de qualquer meio ou instrumento, a saber:

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

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

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

seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”.

Contudo, são recorrentes os abusos contra os consumidores, em todos os setores,

mas especialmente na área da prestação de serviços de telefonia, seja ela móvel ou

fixa.
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Entre esses abusos, encontram-se os contratos de telefonia móvel e fixa em que é

adotada  prática  leonina  por  parte  das  operadoras  de  telefonia,  que  decretam  a

expiração dos créditos não consumidos em um prazo determinado, o que resulta na

sua não transferência para o mês subsequente.

Logo, ocorre a não utilização de créditos devidamente quitados pelo consumidor-

usuário,  configurando  assim  um  procedimento  ilegal  e  não  proporcional,  em

desacordo com a legislação e com os princípios consumeristas, com o consequente

enriquecimento  sem  causa  da  operadora  de  telefonia,  que  visa,  única  e

exclusivamente,  impor  a  contratação  de  novos  créditos,  os  quais  não

necessariamente serão consumidos no prazo de um mês e, assim, sucessivamente.

Nesse sentido é claro o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas

abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(...)

Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas

ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a

equidade;

(...)

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação,

sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

(...)

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

(…)

§ 1º - Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
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II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,

de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III  -  se  mostra  excessivamente  onerosa  para  o  consumidor,  considerando-se  a

natureza  e  conteúdo  do  contrato,  o  interesse  das  partes  e  outras  circunstâncias

peculiares ao caso.

§ 2° - A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto

quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo

a qualquer das partes”.

Dessa feita, configurada a prática abusiva e lesiva ao mercado de consumo ao se

limitar desproporcionalmente e injustificadamente o uso de créditos consumíveis nos

contratos de telefonia móvel e fixa em um prazo determinado, sob pena de expirarem,

há, como já discorrido, uma coerção para a contratação de novos créditos na franquia

do mês subsequente,  com novo pagamento.  Esse pagamento  se  configura  como

repetição de débito, pois possuirá como objeto os mesmos créditos já anteriormente

contratados, mas que expiraram pelo não consumo durante o mês. Sobre a coibição

às práticas que incorrem em enriquecimento sem causa é enfático o Código Civil de

2002:

“Art.  884 - Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será

obrigado  a  restituir  o  indevidamente  auferido,  feita  a  atualização  dos  valores

monetários.

Parágrafo único - Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a

recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará

pelo valor do bem na época em que foi exigido”.

Em apreciação do caso, consistente na determinação de um prazo de validade para

os créditos de celulares pré-pagos estabelecido pelas empresas de telefonia móvel, a

5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de forma unânime, determinou,

no dia 15/8/2013, que devem ser anuladas as cláusulas de contratos de telefonia que

definem os limites e também as normas da Agência Nacional de Telecomunicações -

Anatel  -  que estipulem a perda dos créditos. Além disso,  as  operadoras Vivo, Oi,

Amazônia  Celular  e  Tim  foram proibidas  de  retirar  os  créditos  dos  consumidores

nesses casos. As empresas também devem reativar o serviço dos consumidores que
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tiveram minutos cancelados pelas operadoras, no prazo de 30 dias, e o saldo que os

clientes tinham quando os créditos foram cortados. A decisão deve ser cumprida em

todo o território nacional, sob pena de multa diária no valor de R$50 mil.

O  Ministério  Público  Federal  formulou  o  pedido  afirmando  que as  cláusulas  de

contrato que estipulam um prazo limite para o consumidor usar os créditos são uma

“afronta  ao  direito  de  propriedade”  e  também  gerariam  um  lucro  ilegal  para  as

operadoras. O órgão também avalia que essas cláusulas são abusivas, pois causam

desequilíbrio na relação entre o consumidor e as empresas.

O relator do caso, desembargador Souza Prudente, avaliou que determinar uma

validade para o uso dos créditos é um “confisco antecipado dos valores pagos pelo

serviço público de telefonia, que é devido aos consumidores”. Ele também afirmou

que  a  medida  causa  discriminação  aos  consumidores  mais  pobres.  Apesar  de  o

assunto ser regulado pela Anatel, para o desembargador, impor um limite para uso do

crédito também desrespeita o Código de Defesa do Consumidor.“A Anatel não pode

nem deve extrapolar os limites da legislação de regência, como no caso, a possibilitar

o  enriquecimento  ilícito  das  concessionárias  de  telefonia  móvel.  Também não me

convencem os argumentos no sentido de que a relação contratual estabelecida entre

a concessionária e os usuários teria natureza eminentemente privada e, por isso, a

fixação de determinado prazo de validade para os créditos por eles adquiridos não

estaria  sujeita  à  expressa  previsão  legal”,  completou  o  desembargador  Souza

Prudente.

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

nobres pares para a aprovação deste projeto.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.420/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.548/2013

Dispõe  sobre  a  cobrança  de  tarifa  básica  nos  contratos  de  telefonia  móvel  da

modalidade pós-pago nos contratos suspensos no âmbito do Estado

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Nos  contratos  de  telefonia  móvel  da  modalidade pós-pago,  suspensos
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parcial ou totalmente, por falta de pagamento, fica proibida a cobrança de franquia,

autorizada apenas a cobrança de tarifa básica, nos termos da legislação vigente

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará ao infrator as penalidades

previstas em legislação específica, sem prejuízo de multa.

Art. 3º - A fiscalização incumbe aos órgãos legais competentes, que aplicarão as

penalidades pertinentes ao caso.

Art.  4º  -  O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias, a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2013.

Liza Prado

Justificação: Assinatura básica no celular pós-pago consiste no valor do plano de

serviço.  O plano básico  (que todas as  empresas  são obrigadas  a oferecer)  deve

garantir direitos mínimos, como o recebimento de contas mensais e a discriminação

dos valores cobrados.  A unidade de tempo na telefonia móvel  é o segundo ou o

minuto, e não o pulso.

Para quem possui o plano básico ou o de referência de serviço, somente devem ser

cobradas  as  ligações  com  duração  de  mais  de  três  segundos  e,  do  quarto  ao

trigésimo  segundo,  cobrado  o  valor  total  correspondente  a  30  segundos.  As

condições, o preço e as características dos demais planos são variáveis e devem

constar do contrato. No pré-pago não há assinatura mensal, mas o valor do minuto

costuma ser mais caro que no pós-pago.

As Ligações entre localidades com o mesmo DDD são tarifadas como locais (Valor

de  Comunicação  -  VC1,  o  mais  baixo).  Nos  planos  de  telefonia  contratados  na

modalidade pós-pago, os valores dos interurbanos devem vir detalhados na conta. Se

os códigos DDDs da localidade de origem e da de destino tiverem o primeiro dígito

em comum, a ligação é tarifada como VC2; e se o primeiro dígito for diferente, como

VC3. Em cada interurbano, pode-se utilizar a prestadora de longa distância escolhida.

Se o usuário atrasar o pagamento, a operadora deve avisá-lo de que o aparelho

pode ser bloqueado para fazer ligações após 15 dias do vencimento da conta, e para

receber ligações após 30 dias. Mesmo com o bloqueio, são permitidas ligações para
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telefones de emergência. Após 45 dias de atraso, o celular pode ser desativado, e o

contrato de prestação de serviço cancelado. Caso o pagamento seja efetuado antes

do cancelamento da linha, o aparelho deve ser desbloqueado em até 24 horas após o

registro do pagamento.

Por sua vez, a suspensão do serviço pós-pago pode ser solicitada à operadora por

até 180 dias, a qual deve ser consultada sobre condições e valores cobrados.

Contudo, o que se percebe na prática é que, nos casos dos contratos de telefonia

móvel  contratados  na  modalidade  pós-pago  em  que  há  a  suspensão  parcial  ou

totalmente, por falta de pagamento, as operadoras continuam cobrando do usuário-

consumidor o valor da franquia, o que é ilegal e abusivo, porque, pela própria razão

da  suspensão  do  contrato,  não  há  mais  a  utilização  dos  serviços  pelo  usuário-

consumidor,  ainda  que  temporariamente.  Por  essa  razão,  estando-lhe  vedada  a

utilização dos serviços decorrente da suspensão, a cobrança da franquia configura-se

claramente  como  um  enriquecimento  sem  causa  por  parte  das  operadoras  de

telefonia móvel, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Senão, vejamos:

“Art.  884 - Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será

obrigado  a  restituir  o  indevidamente  auferido,  feita  a  atualização  dos  valores

monetários.

Parágrafo único - Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a

recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará

pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

Ainda sobre o caso, o Código de Defesa do Consumidor é enfático ao dispor:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas

abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas

ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
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equidade;”

Lado outro, em que pese a suspensão dos contratos, o que deve ser autorizado a

cobrança por parte das operadoras de telefonia é apenas a cobrança de tarifa básica,

nos  termos  da legislação  vigente,  pois  a  mesma não  se  vincula  à  utilização  por

serviços não efetivamente consumidos, mas, ao contrário, refere-se à manutenção e

disponibilização da estrutura de telefonia ao consumidor que, apenas por ora, está

com o contrato suspenso, mas não extinto. Por isso, legítima a sua cobrança.

Pelo expostoe pela enorme relevância social dessa matéria, conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarmos este projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei  nº 9/2011,  nos termos do § 2º do art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.549/2013

Dispõe  sobre  a  proibição  ao  Estado  de  Minas  Gerais  de  financiar  qualquer

instalação de antena ou transmissor de serviços de telefonia móvel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  expressamente  vedado  ao  Estado  de  Minas  Gerais  financiar  ou

realizar a instalação de qualquer antena ou transmissor de serviços de celular móvel.

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

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este projeto visa à proteção do dinheiro público, uma vez que todo

investimento na instalação de antenas e transmissores de serviços de telefonia móvel

não retorna de forma direta ao erário.

É importante observar que somente as companhias de telefonia móvel lucram com

o dinheiro investido nas instalações destas antenas, sem dar o devido retorno aos

cofres públicos.

Portanto, o referido projeto tem como objetivo fazer com que o dinheiro utilizado na

instalação das referidas antenas seja investido em outras áreas de interesse público,

tais como saúde e educação.

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos
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nobres pares para a sua célere tramitação e aprovação.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº  5.686/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região pedido de providências

para que seja reavaliada a possibilidade de instalação de uma vara da Justiça do

Trabalho na região do Barreiro, no Município de Belo Horizonte. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.687/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Elmiro  Alves  do  Nascimento,  Secretário  de

Agricultura, e sua equipe pela organização da Feira Internacional de Café, realizada

em Belo Horizonte, de 9 a 13/9/2013. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  5.688/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  a  comunidade  de  São  Gotardo  pelo  98º  aniversário  desse

município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.689/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  da  9ª  Companhia  de  Polícia  Militar

Independente de Meio Ambiente e Trânsito pela atuação na operação, em Uberlândia,

que resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de 55kg de pasta-base de

cocaína e de R$3.109,00 em dinheiro e seja encaminhado ao Comando-Geral  da

PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  referidos  policiais

recompensa pelo relevante serviço prestado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.690/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre a suposta

exigência de número mínimo de autuações de trânsito pela PMMG como meta do

Acordo de Resultados.

Nº  5.691/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Educação pedido  de informações  sobre os  motivos

para o fechamento da Escola Estadual Pedro Américo, no Bairro Santa Tereza, em
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Belo Horizonte, as propostas para a utilização do espaço da escola e os instrumentos

jurídicos que serão utilizados para viabilizar sua nova destinação.

Nº  5.692/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o

pagamento das parcelas do Piso Mineiro da Assistência Social referentes ao ano de

2013.

Nº  5.693/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o

plano  de  ação  para  a  realização  de  busca  ativa  nas  comunidades  e  povos

tradicionais.

Nº  5.694/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Imprensa Oficial do Estado pedido de informações sobre a publicação

do Diário Oficial do dia 7/9/2013, no qual o nome do Município de Ribeirão das Neves

foi grafado “Ribeirão das Trevas” na tabela que nomeava professores estaduais para

o município. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 5.695/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de

Polícia Militar, que atuaram em ocorrência em Uberlândia que resultou na prisão de

quatro  pessoas  e  na  apreensão  de  dois  menores  e  de  21kg  de  maconha,  uma

balança de precisão, vários aparelhos celulares e materiais utilizados para embalar e

comercializar maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.696/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a publicação do

Diário Oficial do dia 7/9/2013, no qual o nome do Município de Ribeirão das Neves foi

grafado “Ribeirão das Trevas” na tabela que nomeava professores estaduais para o

município. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.697/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão de

Polícia Militar, que atuaram em ocorrência em Contagem que resultou na prisão de
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duas pessoas e na apreensão de um menor, 11kg de maconha e três veículos; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.698/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

ampliação do programa Capacita Suas para o atendimento de 14 municípios-sede de

comunidades indígenas.

Nº  5.699/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pedido de

providências para a ampliação do programa Capacita Suas para o atendimento de 14

municípios-sede de comunidades indígenas. (- Distribuídos à Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº 5.700/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 257ª Companhia

de Polícia Militar, que atuaram em ocorrência no Município de Prata que resultou na

prisão de cinco pessoas e na apreensão de duas menores, um revólver, munição, três

tabletes de maconha, uma balança de precisão, pedras de "crack", pinos de cocaína

e quantia em dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.701/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para que

sejam designados dois juízes colaboradores para a Comarca de São Gotardo, em

caráter de urgência. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do deputado Alencar da Silveira Jr.  em que solicita  seja instituído o Espaço do

Vereador no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Do deputado Marques Abreu em que solicita seja encaminhado à Presidência desta

Casa pedido  de  providências  para  a  divulgação  do  trabalho  desempenhado  pelo

Instituto  Noisinho  da  Silva,  com  sede  nesta  capital.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)
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Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  da  Comissão  de

Assuntos Municipais e dos deputados Sávio Souza Cruz e Bosco.

Oradores Inscritos

O Presidente - Com a palavra, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Deputado  João  Leite,  V.  Exa.  sempre  está

presente  nesta  Casa.  Apesar  de  todo  o  prestígio  que  tem  como deputado,  o  de

goleiro não acaba nunca.

Deputado Ivair Nogueira, vice-presidente desta Casa, que ora preside os trabalhos,

deputadas  e  deputados  aqui  presentes,  é  importante,  deputada  Luzia  Ferreira,

cumprimentar a nossa bancada feminina. Ela é muito pequena, 5 em 77, deputado

Rogério Correia, nosso companheiro e ex-líder.

Quero  destacar  aqui  dois  assuntos.  Ontem  foi  constituída  a  comissão

interinstitucional para acompanhar o processo de absorção da Uemg. Cheguei a esta

Casa em 1999. Lembro-me de que, em 2000, presidi uma comissão especial que teve

um diagnóstico da Uemg no Estado de Minas Gerais. Naquela época, já havia sido

discutida a necessidade da absorção das fundações.

Recentemente  participamos  do  processo  nesta  Casa.  Fomos  procurados,

inicialmente, pelo prefeito, pelo presidente da Câmara Municipal, pelos professores e

alunos de Campanha, solicitando que a absorção acontecesse o mais rapidamente

possível.  Isso  logo  após  o  governo  ter  mandado  o  projeto  para  cá  objetivando

absorver as fundações.  Depois,  também, tivemos contato com várias lideranças e

vimos a importância dessa absorção.

Ontem  demos  um  passo  muito  importante.  De  público,  agradeço  à  Mesa  da

Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente, deputado Dinis Pinheiro, que nos

indicou para representar a Assembleia, juntamente com o deputado Luiz Henrique,

que,  aliás,  foi  relator  da  matéria  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  que

acompanha de perto todos os núcleos, sobretudo o de Diamantina. Posso dizer, de

público,  que esta Casa,  a Assembleia Legislativa de Minas, tem e está tendo um

papel muito importante na absorção dessas fundações.

Estive  em  Divinópolis,  também  na  Funedi,  conversando  com  alunos  e,  depois,
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numa  plenária  de  alunos  e  professores,  juntamente  com  o  deputado  Fabiano

Tolentino, que é de Divinópolis. Pudemos ouvir o desejo veemente dos alunos para a

absorção das fundações.

Deputado João Leite, os alunos pagam mais de R$1.000,00 por mês no curso de

psicologia da Funedi, que não é dos mais caros. Não é só uma questão de preço,

mas certamente muitos alunos de famílias carentes não poderiam fazer esse curso.

Além do mais, existem cursos mais caros ainda, como o de engenharia.

A  absorção  das  fundações  é  extremamente  importante,  pois  vai  garantir  a

gratuidade. E o processo realizado garantirá a qualidade. Os professores e os alunos

questionaram a questão da qualidade, o pagamento dos professores e a questão do

passivo. É importante responder a todo esse processo e a esses questionamentos. A

criação  dessa  comissão  é  fundamental  para  que  o  processo  seja  democrático  e

transparente.

Antes de  continuar,  concederei  aparte ao deputado Luiz Henrique,  que também

representa a Casa nessa comissão e que tem atuado durante todo esse processo de

aprovação da lei e agora na questão da constituição da comissão e do processo de

absorção que começa com mais força.

O deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputada Maria Tereza Lara, gostaria de

parabenizá-la pelo trabalho que vem desenvolvendo no Parlamento mineiro e, em

especial, nesse projeto do governador do Estado, Antonio Anastasia, de absorção das

fundações associadas à Uemg.

Deputado João Leite, sabemos que a Uemg passará a ser a terceira universidade

pública  do  Estado  de  Minas  Gerais,  ofertando  quase  18  mil  cursos  gratuitos  à

população mineira. O trabalho de V. Exa. foi muito bom durante toda a tramitação

desse projeto nesta Casa. Partiu de V. Exa. a ideia dessa comissão interinstitucional,

que,  mesmo antes de  ter  sido homologada,  o que ocorreu  ontem, começou a se

reunir e prestar serviço.

Sabemos que houve questionamentos sobre a constitucionalidade dessa lei  e a

comissão pode esclarecer melhor a absorção das fundações pela Uemg. Parabenizo

V. Exa. pelo trabalho que vem sendo feito nesta Casa. A sua visão é extremamente

federativa, é uma visão holística dos fatos. Não é porque V. Exa. pertence ao PT que
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faz uma oposição sistemática. Tenho observado que V. Exa., na maioria das vezes,

usa o Parlamento para parabenizar os acertos e as ações do governo do Estado. O

Parlamento  mineiro  se  engrandece com uma deputada  do  seu calibre.  Deputada

Maria Tereza Lara, parabéns pelo seu trabalho.

A deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Luiz Henrique, obrigado pelo incentivo e

pelas  palavras  fraternas.  Realmente  o  que nos  une é o  partido  da  Uemg.  Neste

momento, temos de superar qualquer divergência partidária. V. Exa. é do PSDB, e eu,

do PT, mas estamos unidos. A Uemg e o Estado de Minas Gerais merecem o nosso

apoio, o meu e o de V. Exa.

Queria lembrar que a sugestão da comissão foi do reitor, o Prof. Gilson, da Funedi,

e o deputado Duarte Bechir, presidente da comissão de educação, foi o relator da

matéria na comissão. Houve um acordo na audiência pública, e, naquele momento,

ele incluiu essa emenda no corpo do projeto e o transformou em lei.

Para terem ideia, algumas pessoas, talvez até alguns parlamentares que têm medo

e não pensam que pode haver  um diálogo maior  entre a  oposição e a situação,

tentaram  que  essa  emenda  fosse  rejeitada.  Felizmente  houve  apoio  de  outros

deputados, até da base de governo,  além do deputado Rogério Correia,  que nos

ajudou muito, inclusive o deputado Lafayette de Andrada, que é líder do governo,

ajudou a costurar  a emenda,  pois viu que era algo que iria  contribuir  para que o

processo fosse transparente e democrático.

Ontem  reunimo-nos  com  a  mesma  Mesa  para  dar  prosseguimento  ao  que  já

havíamos iniciado - aliás, um começo que ocorreu bem anteriormente -, na sala da

Maioria, com quase todos os que estiveram presentes no auditório. Estava presente o

próprio secretário Inácio Rodrigues, que tem demonstrado diálogo nesse processo,

assim como o sindicato.

Quero,  de  público,  aqui  elogiar  o  Simpro,  o  Sind-Uemg  e  o  sindicato  dos

funcionários,  que  tiveram,  deputado  Rogério  Correia,  um  papel  importante  nesse

processo,  porque,  na  democracia,  a  pressão para  que  as  coisas  transcorram  de

maneira mais democrática, mais transparente é positivo. Então, há um tensionamento

por parte das entidades, da sociedade civil, e o secretário se sensibilizou com esse

tensionamento. Além disso, constituiu também a União Estadual dos Estudantes, aqui
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representada por estudantes que fazem parte dessa comissão.

Assim,  quero  cumprimentar  todos  os  atores.  Cumprimento  esta  Casa,  que está

exercendo  um  importante  papel,  como  eu  disse  ao  secretário  Inácio  Rodrigues.

Cumprimento  o  Simpro,  na pessoa do Prof.  Nelson,  o  Sind-Uemg,  na  pessoa do

Gilson Reis. Cumprimento também a UEE, na pessoa do Paulo e de toda a equipe, e

também os reitores e os presidentes da fundação, na pessoa do Prof.  Gilson,  de

Divinópolis,  e  da Prof.  Joana,  de  Campanha.  Há também participantes  de  outras

unidades. Deputado Luiz Henrique, qual o nome da representante de Diamantina? A

Silvana, representando a cidade onde V. Exa. acompanha os trabalhos. E há também

as  outras  unidades,  como  a  de  Carangola,  onde  o  deputado  Sebastião  Costa

acompanha os trabalhos. Ou seja, cada um dos deputados acompanha os trabalhos

apoiando as entidades, o que é muito importante. São seis unidades: de Carangola,

Ituiutaba, Divinópolis, Passos, Campanha e Diamantina, além da Fundação Helena

Antipoff,  de  Ibirité,  que  já  é  estadual  e  cujos  cursos  superiores  estão  sendo

incorporados à Uemg.

Deixo claro que tudo é um somatório. Esperamos e desejamos que esse processo

seja construído como a comissão, democraticamente, e que todas as dúvidas sejam

solucionadas. Não posso me esquecer de, de público,  parabenizar e elogiar o Dr.

Marcelo, do Ministério Público, que esteve na reunião, que reivindicou fazer parte da

comissão e que está  exercendo um  importantíssimo papel  para  que as  questões

jurídicas sejam contempladas, para que o pagamento do passivo seja garantido, para

que a absorção não só dos alunos, com todos os direitos, mas também dos bens das

fundações ocorra de acordo com a legislação.

Sr.  Presidente,  deputado Ivair  Nogueira,  gostaria  também  de lembrar,  de  forma

breve, que ontem foi instalada nesta Casa a Frente Parlamentar de Erradicação da

Hanseníase. Mudei-me para Betim há mais de 40 anos e, depois de alguns anos,

acompanho  a  Colônia  Santa  Isabel,  onde  moram  familiares  de  ex-hansenianos,

familiares que sofreram com essa doença. Há alguns anos, o preconceito era muito

maior. Para se ter ideia, crianças e jovens não podiam frequentar as mesmas escolas,

no centro da cidade. A população que lá morava não podia usar os mesmos ônibus.

Na colônia, deputado Paulo Lamac, correntes eram usadas para separar áreas, para
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impedir que as pessoas passassem para a Colônia Santa Isabel. Então, hoje há o

Movimento de Integração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase - Morhan. Trata-se

de  um  movimento  nacional  importantíssimo.  Com  isso,  quebrou-se  muito  o

preconceito existente, mas, mesmo assim, há uma incidência de novos casos, o que

não é mais concebível. Para se ter ideia, no Brasil chega-se a aproximadamente 33

mil novos casos por ano. Em Minas Gerais, são aproximadamente 2 mil novos casos,

o que já não se concebe mais.

Portanto,  essa  frente  tem  o  papel  de  lutar  para  que  haja  mais  recursos

orçamentários e uma divulgação maciça de informações sobre a doença. No nosso

caso, como se trata de uma frente mineira, a divulgação deve ser feita no Estado.

Queremos  até  fazer  um  apelo  desde  agora  à  TV  Assembleia:  que  assuma  a

bandeira de divulgarmos informações e propostas. Há um órgão estadual que trata

diretamente  do  combate  à  hanseníase.  Que,  com  uma  campanha  educativa,

possamos  diminuir  os  casos e,  principalmente,  localizá-los.  Isso  se  chama busca

ativa.  Há muitos casos em que as pessoas são portadoras de hanseníase e não

sabem, e há risco de contágio quando elas não são tratadas. É uma questão muito

importante.

Estiveram presentes, além de nós, os deputados Glaycon Franco, Adelmo Carneiro

Leão,  Pompílio  Canavez  e  Rogério  Correia.  Quero  agradecer  a  todos  os  que  lá

estiveram apoiando a frente, além de todos os que assinaram o requerimento para

sua criação. Frente não pode ser de um parlamentar; por isso convidamos todas as

deputadas e todos os deputados desta Casa a participar conosco dessa luta.

O deputado Durval Ângelo justificou sua ausência, pois estava em Brasília, mas a

Comissão de Direitos Humanos tem acompanhado de perto as situações envolvendo

os  direitos  dessas  pessoas  que  sofreram  tanto  preconceito.  No  governo  Lula  foi

votada aposentadoria mensal  para  as  pessoas que passaram por  essas colônias.

Elas tiveram sua liberdade cerceada e ficaram confinadas desde crianças. Quando a

mãe engravidava, era proibida de ficar com a criança, que era arrancada dela quando

nascia e levada para os preventórios. Depois falaremos mais sobre essa frente, mas

ela  tem  o  papel  muito  importante  de  resgatar  esses  direitos,  de  contribuir  para

realmente erradicar a hanseníase e para a preservação cultural, porque são inúmeros
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prédios nas colônias que estão sem conservação e que precisam de recursos para

garantir o resgate da nossa história.

Encerrando, queria agradecer e, deputado Ivair  Nogueira, publicamente convidar

toda a Casa para estar presente no dia 30, quando teremos aqui reunião especial em

homenagem à Associação Comercial e Empresarial de Betim - ACE -, entidade muito

importante  na  nossa  cidade.  Queria  convidar  todos  e  todas  a  participar  conosco

desse evento. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.

O deputado Rômulo Viegas* - Caro presidente, deputado Ivair Nogueira, Sras. e

Srs. Deputados, antes de começar meu pronunciamento quero agradecer ao governo

de Minas, na pessoa do governador Anastasia e na do senador Aécio Neves, pelo

lançamento à comunidade mineira do programa Pró-Município. Estivemos segunda

feira última em São João del-Rei,  minha terra, e lá,  com os nossos conterrâneos,

recebemos  vários  secretários  de  Estado:  o  de  Transportes  e  Obras  Públicas,

deputado  federal  Carlos  Melles;  o  de  Governo,  Danilo  de  Castro;  o  de  Turismo,

Agostinho Patrus; e tantos outros, recepcionando 40 prefeitos da região das Vertentes

para  assinar  o  programa  Pró-Município,  de  extrema  importância  para  ajudar  o

trabalho de desenvolvimento das cidades mineiras.

Deputados e deputadas, quero, nesta tarde, ler, na íntegra, o pronunciamento do Sr.

Olavo Machado, presidente da Fiemg, sobre alerta na indústria nacional. Em recente

entrevista aos jornais de Minas, em especial ao Estado de Minas, ele começa dizendo

o seguinte: (- Lê:)

“Diálogo  por  Minas.  Foi  entregue  ao  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da

Assembleia Legislativa,  a Agenda Legislativa da Indústria  2013,  contendo projetos

que impactam a atividade produtiva no Estado e tramitam no Parlamento mineiro. O

documento  define  a  posição  da  indústria  mineira  sobre  cada  um  deles  e  se

fundamenta na crença de que a interlocução com o Poder Legislativo é fundamental

para criar ambiente favorável ao crescimento da economia e fazer dela instrumento

de  transformação  e  inclusão social.  Em  essência,  a  agenda  objetiva  promover  o

diálogo entre a indústria, o Poder Legislativo e a sociedade mineira.
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Os projetos incluídos na agenda se concentram em setores estratégicos para a

competitividade  da  indústria  mineira,  e  isso  é  fundamental  em  um  mundo  de

economia globalizada e concorrência cada vez mais intensa. Nosso entendimento é o

de que o debate sobre questões vitais para o setor produtivo permite que ele seja

cada vez mais avaliado, trazendo impactos e decisões que atendam aos interesses

da sociedade e de milhares de empresas distribuídas por todas as regiões de Minas

Gerais. O Parlamento, ou seja, a Assembleia, sem dúvida é o fórum ideal para esse

debate.

O  conteúdo  da  Agenda  Legislativa  da  Indústria  entregue  nesta  Casa  foca

sustentabilidade,  inovação, conhecimento e tecnologia.  Como resultado do diálogo

entre a indústria e a Assembleia, destaca-se a aprovação do projeto que viabiliza a

criação do Centro de Tecnologia Senai-Cetec, cujo objetivo é exatamente valorizar a

pesquisa e o pesquisador. Como bem disse o deputado Dinis Pinheiro, presidente da

Assembleia,  a  Agenda  Legislativa  da  Indústria  contribui  para  a  redução  de

desigualdades, geração de emprego e renda e para consolidar um parque industrial

robusto, diversificado e competitivo.

O que nos mobiliza neste trabalho é o desejo de contribuir para a formatação de

uma legislação que, emanada da Assembleia Legislativa, estabeleça condições de

competitividade para a economia mineira diante de outros estados da Federação e

também no âmbito internacional.

Com a Agenda Legislativa da Indústria, visamos também ao firme engajamento dos

deputados mineiros em iniciativas que extrapolam as divisas do Estado. Um exemplo

é outra agenda, ainda mais ampla e de maior interesse de toda a sociedade mineira -

a  Agenda  de  Convergência  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  -,  documento  que

define a posição de Minas Gerais em relação a programas e projetos estratégicos

para a economia do Estado. Embora as decisões ainda estejam na órbita do governo

federal, a mobilização dos deputados estaduais é absolutamente necessária.

Considerada a sua importância para o Estado, a liderança dessa agenda deve ser

exercida exatamente pela classe política mineira, no Executivo e no Legislativo, no

âmbito  do  Estado  e  da  União.  O  documento  elenca  um  conjunto  de  projetos

estratégicos  em  razão  de  sua  capacidade  para  transformar  a  economia  mineira,
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promovendo o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Nessa linha, inclui

projetos  de  investimento  nas  áreas  de  infraestrutura  rodoviária,  ferroviária,

metroviária, saúde, segurança, economia do conhecimento e na articulação por mais

investimentos das estatais do Estado, especialmente da Petrobras.

Nesse trabalho em conjunto com o Parlamento, buscamos também o apoio para o

Plano de Desenvolvimento Industrial Regional, elaborado pela Fiemg e que, este ano,

chega à sua terceira edição com a realização de eventos nas 10 regionais da Fiemg

em  todo o  Estado.  O  que  move  a  indústria  mineira  é,  sem  dúvida,  o  desejo  de

contribuir  para  o  desenvolvimento  do  Estado.  Esse  é  o  foco  maior  da  Agenda

Legislativa  da  Indústria,  que  colocamos  à  disposição  do  Parlamento,  do  setor

produtivo e de toda a sociedade mineira.”

Sr. Presidente Ivair Nogueira, o Sr. Olavo Machado, presidente da Fiemg, ao trazer

essa discussão para a Assembleia de Minas, o faz preocupado também com estas

informações: “Emprego na indústria tem terceira queda seguida em julho, diz o IBGE”.

Outra informação vinda do IBGE é que a evolução negativa - repetirei - do emprego

industrial deixa clara a instabilidade vivida pelo setor no País, e não há perspectiva de

melhora nos próximos meses.

Para  o  IBGE,  a  piora  do  emprego  na  indústria  acompanha  o  menor  ritmo  da

produção em junho e julho, com menor consumo das famílias e inflação elevada.

Outro entrave:  a expansão das contratações e do aumento da produção reflete a

baixa  confiança  dos  empresários  em  relação  ao  futuro  da  economia,  além  de

estoques elevados em muitos setores e juros muito mais altos.

Agora vale a pena refletir: com a notícia recente de que a China volta a se expandir,

nossa indústria precisa receber mais atenção por parte do governo federal. Senão,

deputado  Doutor  Wilson  Batista,  vai  continuar  a  concorrência  desleal  entre  os

produtos nacionais e os importados. Com isso, claro, vai-se gerar mais desemprego

na nossa indústria,  mais desconfiança por parte dos investidores, e,  com certeza,

nossa economia, que começa a dar sinais de convalescença, vai ficar pior. Portanto

quero parabenizar Olavo Machado, presidente da Fiemg, por essa apresentação da

indústria mineira e entregá-la ao presidente da Casa, deputado Dinis Pinheiro.

Quero publicamente relatar que, após a reunião de segunda-feira, realizada em São
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João del-Rei, com a presença de mais de 40 prefeitos para assinar o programa Pró-

Município, todos elogiaram o governador Anastasia,  o governo de Minas por essa

iniciativa, principalmente no momento em que as prefeituras passam por seriíssimas

dificuldades,  deputado Doutor  Wilson.  Recebemos 40 prefeitos  acompanhados de

vereadores, presidentes de câmaras, mais de 150 lideranças políticas da região das

Vertentes,  e  todos  foram  unânimes  em  agradecer  ao  governador  Anastasia  e  ao

senador Aécio Neves a dedicação ao governo do Estado, fazendo com que Minas

Gerais brilhe cada vez mais no cenário nacional. Vale destacar que Minas Gerais tem

importância fundamental na balança comercial do Brasil,  vale destacar também as

riquezas  de  Minas,  que  contribuem  muito  para  a  economia  do  nosso  Estado,  a

eficiência  administrativa  deste  Estado  alcançando  resultados  positivos,  com

credibilidade internacional, sendo o governador Anastasia reconhecido mundialmente

como um dos maiores gestores do dinheiro público.

Quero parabenizar o senador Aécio Neves, que incansavelmente tem apresentado

propostas  diferenciadas  desse  modelo  que  já  se  encontra  instalado  no  governo

federal,  procurando  saber  das  pessoas,  querendo  conversar  e  dialogar,  ouvir  da

população o anseio real do povo brasileiro. Por isso, presidente Ivair Nogueira, nesta

tarde só temos a comemorar,  abraçar prefeitos,  vereadores e todas as lideranças

políticas  da  região  das  Vertentes,  agraciada  com  um  centro  de  convenção

internacional de R$72.000.000,00, a ser construído muito em breve em nossa São

João  del-Rei,  para  fomentar  o  emprego,  a  indústria,  o  desenvolvimento,  o

agronegócio. É uma obra de impacto altamente positivo, um instrumento urbano que

vai modificar para melhor as condições do comércio da região das Vertentes.

Tive  uma  grata  satisfação,  senhores  e  senhoras,  quando  fui  subsecretário  do

Trabalho,  ao  receber  a  demanda  do  governo  do  Estado  de  instalar  um  parque

industrial  na  região  de  Jeceaba,  através  do  consórcio  de  três  multinacionais:  a

Vallourec, francesa;  a Mannesmann, alemã; e a Sumitomo, japonesa,  o qual  está

gerando quase 4 mil empregos na região. Assinamos, na oportunidade, um protocolo

de intenções.

Uma das questões colocadas, um dos pedidos feitos, que está sendo amplamente

realizado,  é  a  duplicação da  rodovia  que  liga  o  trevo  da  BR-040 até  o  trevo  de
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Jeceaba, dando condições melhores ao fluxo do parque industrial. Com certeza, lá

também haverá a terceira pista, que sairá do trevo de Jeceaba, passando por São

Brás  de  Suaçuí,  Lagoa  Dourada  e  São  João  del-Rei,  enfim,  cidades  que  serão

contempladas com dois anéis rodoviários. Isso melhorará muito o fluxo da região das

vertentes e ligará essas cidades à BR-040.

Claro que nós também, deputado Glaycon Franco, queremos que a BR-040 sofra

alterações para melhor na sua estrutura. Se hoje você pegar o carro e transitar a

partir  do  trevo  de  Congonhas  no  sentido  Jeceaba,  vai  verificar  as  obras  que  o

governo de Minas está fazendo naquele trecho e que trazem um reflexo altamente

positivo e compatível  com a necessidade daquele parque industrial  e de todos os

moradores  das  cidades  que  compõem  o  conjunto  da  região  de  Paraopeba  e  do

Campo das Vertentes. Portanto, é uma obra de grande custo financeiro,  que traz

benefícios enormes para a nossa região.

Com  a  palavra,  o  deputado  Glaycon  Franco,  que  representa  toda  a  região  de

Paraopeba.

O deputado Glaycon Franco (em aparte)* - Gostaria de elogiar as belas palavras do

nosso querido deputado Rômulo Viegas, que é lá da nossa querida São João del-Rei

e Campo das Vertentes; e eu, de Conselheiro Lafaiete, no nosso Alto Paraopeba.

Somos vizinhos de região.

Você colocou muito  bem, deputado:  essa obra  é  de  grande valia  para a nossa

região. Hoje ela é uma das microrregiões que mais se desenvolvem economicamente

no Brasil. No Estado, nossa região está entre as primeiras e, no Brasil, é a quarta.

Não  poderíamos  deixar  de  ressaltar  o  dedo  do  nosso  governador,  Prof.  Antonio

Anastasia,  e do nosso senador  Aécio Neves,  futuro presidente da República,  que

atendeu  esse  clamor  antigo  que  tínhamos  no  Campo  das  Vertentes  e  no  Alto

Paraopeba:  a  ampliação,  a  melhoria  da  MGC-383,  que  facilitará,  e  muito,  o

escoamento da nossa produção. Essa é uma região onde havia essa necessidade,

essa carência há muitos e muitos anos.

Queria ressaltar  também que o governo teve a preocupação não só de fazer  a

MGC-383, mas de considerar as populações ribeirinhas da BR, deputado Rômulo.

Além de duplicarmos, ampliarmos a pista, fazermos pista de acostamento, que hoje
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não existe nem na BR-040, uma das BRs mais antigas do Brasil e que está aí jogada

às traças... Assim como nós, você tem oportunidade de sempre estar repudiando a

questão  da  BR-040.  Lá,  não.  Lá  houve  essa  preocupação:  haverá  guard rail,

passarelas e trincheiras subterrâneas para travessia da população, para diminuir o

número de acidentes. O governo do Estado tem essa sensibilidade. Esperamos que

ela sirva de exemplo para o nosso governo federal, para que faça com que a MGC-

383 seja referência para todo o Estado de Minas Gerais. Era o que tinha a dizer.

O deputado Rômulo Viegas* -  Muito obrigado,  deputado Glaycon Franco. Quero

dizer que, na oportunidade, tive condições de comandar a equipe que fez o plano

diretor de toda aquela região. Com isso, o governo de Minas está trazendo benefícios

altamente importantes para a população daquele local.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  colegas  deputadas e  deputados,

venho à  tribuna  hoje  com  uma pauta  de  reivindicações  da Assembleia  relativa  à

agricultura familiar.  Neste mês, tivemos a realização da II  Conferência Mineira  do

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  realizada  com  a  parceria  do  MDA com  a

segunda etapa da conferência nacional. A etapa estadual foi realizada em comum

com o governo do Estado, por meio da Subsecretaria da Agricultura Familiar, e tem

como parceiros também os movimentos sociais - Fetaemg, Fetraf, MST, ONGs -, que

nos ajudam na formatação da política para a agricultura familiar.

Essa segunda conferência foi muito produtiva, e teremos a oportunidade de trazer

os seus resultados, para o debate nesta Casa, por meio da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial. Mas preciso adiantar aos nobres colegas que existem

alguns projetos de lei - e solicito à Mesa que nos ajude a agilizar sua tramitação -

para  melhorar  a  política  para  a  agricultura  familiar  do  nosso  estado.  Quero  citar

alguns e sua importância.

O primeiro projeto, de autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, estabelece uma

política para a agroecologia no Estado. A conferência colocou esse projeto entre os

considerados prioritários, ao requerer sua aprovação na Assembleia Legislativa. Ele
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estabelece uma série de funções do Estado no plantio agroecológico, incentivando a

agricultura  orgânica  e  agroecológica,  em  substituição  à  agricultura  com  uso  do

agrotóxico e do veneno, que tantos prejuízos trazem, pois a população desconhece a

possibilidade  de  um  plantio  agroecológico  sustentável.  Então,  esse  projeto  é

importante para o futuro da agricultura familiar em Minas Gerais. Esse projeto está

em fase de votação, com a discussão encerrada nas comissões.

Outro projeto tão importante quanto esse foi apresentado há mais tempo pelo então

deputado Carlin Moura, e já se encontra em fase final a elaboração de um substitutivo

na Comissão de Direitos  Humanos.  Esse projeto estabelece que as comunidades

tradicionais  -  quilombolas,  sertanejos,  índios,  enfim,  aquelas  comunidades  que

chamamos tradicionais - tenham seus direitos estabelecidos em lei.

Outro projeto, de minha autoria,  estabelece os direitos da agricultura familiar  no

Estado de Minas Gerais e as funções do governo em relação a ela. Temos projetos

que são recursos e ações do governo federal, programa de aquisição de alimento,

melhoria de assistência técnica, de crédito, de comercialização de produto. Uma série

de projetos importantes que existem no governo federal que não têm a repercussão

que  deveriam  ter  no  Estado.  Estamos  estabelecendo  uma  lei  para  a  agricultura

familiar, com o papel que o Estado deveria ter em relação a ela, que hoje é muito

pequeno. Temos uma Subsecretaria da Agricultura Familiar, que é recente, em que o

Gadelha faz um trabalho que homenageio. Mas são muito parcos os recursos, quase

zero,  e essa é uma área muito pouco valorizada pelo conjunto do governo.  Esse

projeto vai estabelecer a necessidade de um plano anual para a agricultura familiar no

Estado de Minas Gerais e as metas do plano a serem cumpridas.

Trata-se de um projeto muito importante que queremos ter.  Faço uma ressalva:

aprovado  esse  projeto  para  a  agricultura  familiar,  teríamos  condições  de  aprovar

também um projeto, em cada câmara municipal, para estabelecer quais os deveres

das prefeituras quanto à agricultura familiar em cada município. Teríamos um sistema

de agricultura familiar, desde os municípios até a União. Pediria, portanto, atenção

para esse projeto.

Quero falar ainda sobre mais dois projetos que também precisam do nosso apoio.

Um  deles  é  o  Pró-Pequi,  de  minha  autoria,  que  já  é  uma  realidade  e  que  foi
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rejuvenescido agora através da formação do novo conselho. Fui autor do projeto de

lei. Por esse Pró-Pequi, os frutos do cerrado, de maneira geral, e não apenas o pequi,

são agraciados com recursos para geração de emprego, para geração de renda, para

facilitação da colheita no cerrado, a fim de que se agregue valor a eles e também

para que se estabeleça, em cooperativa, a comercialização de polpas de frutas. É um

projeto  muito  importante,  para  o  qual  queremos  fortalecimento  a  partir  do  novo

conselho formado do Pró-Pequi.  Estou também encaminhando uma solicitação. O

deputado Antônio Carlos Arantes está para marcar a data de um grande debate a

realizarmos aqui sobre a pesca familiar, sobre aquicultura e pesca. Esse é um setor

que gera renda e emprego em nosso Estado, mas está abandonado, do ponto de

vista de ações governamentais para Minas Gerais. Sr. Presidente, chamo a atenção

para esses projetos que citei, todos eles da agricultura familiar. Precisamos preparar

o terreno para melhorarmos a arrecadação de recursos e a geração de emprego e

renda para essa área importante que envolve o pequeno produtor.

Nobres  deputados  e  deputadas,  fui  delegado  do  Ministério  de  Desenvolvimento

Agrário aqui em Minas. Deputado Vanderlei Miranda, em torno de 70% do alimento

consumido pelo povo mineiro vem da agricultura familiar. O emprego na área rural, o

emprego  no  campo  é  77%  do  pequeno  produtor.  O  agronegócio  é  mais  para

exportação. É a política da monocultura, que gera poucos empregos. Os produtos são

para exportação de  commodities.  Quem emprega e gera recursos para o mercado

interno, quem leva o alimento à nossa mesa é o pequeno produtor. Todavia o que ele

tem  recebido,  do  governo  do  Estado,  é  de  uma  precariedade  muito  grande.  O

governo  de  Minas  ainda  enxerga  a  agricultura  só  como  agronegócio.  Ele  não

consegue vislumbrar a importância, até mesmo econômica, da agricultura familiar.

No Brasil, 10% do PIB é da agricultura familiar. É mais ou menos o equivalente do

PIB da indústria automobilística, só que os recursos ficam nos pequenos municípios.

Ali ele gera emprego e renda, divide renda. Essa é a vantagem da agricultura familiar

em relação a outros PIBs semelhantes, como o do setor automobilístico. O recurso

fica no pequeno município, e a renda é distribuída. Isso muitas vezes tem salvado os

pequenos municípios, que crescem por causa da aposta que se faz na agricultura

familiar.  Esses  projetos  estão  na  pauta.  Peço  atenção  especial  da  Assembleia
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Legislativa  para  eles,  para  que  tenhamos  uma  pauta  positiva  para  a  agricultura

familiar.

Falo isso num momento bom para o Brasil  e que espero seja bom para Minas.

Tivemos  uma  notícia  boa.  Hoje  estou  trazendo  notícias  boas,  presidente.  A

expectativa  do  PIB é  de  melhora.  A expectativa  da  inflação é  de  diminuição.  Foi

anunciado no Brasil mais PIB e menos inflação, além de mais empregos, por incrível

que pareça. No mês de agosto criamos 176 mil novos postos de trabalho. Agora, em

7 regiões metropolitanas, de 10 pesquisadas, cresceu o número de empregos.

Em duas delas,  ele se manteve igual.  Uma foi  a  Região Metropolitana de Belo

Horizonte. Apenas na Região Metropolitana de Recife houve uma pequena queda no

nível de emprego. Em todas as outras, houve crescimento do número de empregos

no  Brasil.  A expectativa  é  positiva  para  o  PIB  neste  ano.  No  trimestre  passado,

crescemos 1,5%. É verdade que, em alguns estados, a situação foi ruim. Minas teve

a pior delas. Tivemos um PIB de menos 0,1%. Houve queda dos preços de café e

minério, o que reforça a necessidade de termos, portanto, um desenvolvimento em

Minas  Gerais  mais  planejado,  e  não  apenas  submetido  às  questões  relativas  às

commodities do  minério  e  do  café.  A expectativa  de  crescimento  do  PIB  e  de

diminuição do processo inflacionário é muito boa.

Deputado Elismar Prado, a inflação ficará abaixo da média estabelecida este ano

pela presidenta Dilma. Essa já é a expectativa do Banco Central e dos economistas.

Não  estou  falando  dos  pessimistas,  daqueles  que  torcem  para  isso  dar  errado.

Conhecemos alguns deles, aquelas aves de rapina, que torcem para dar tudo errado,

dizendo  assim:  "Vai  dar  errado,  vai  dar  errado,  vai  dar  errado!".  Eles  ficam  na

televisão o dia inteiro dizendo isso. Com exceção desses, os economistas sérios têm

perspectivas de diminuição da inflação, de aumento de emprego e do PIB. Essa é

uma boa notícia que transmitimos ao povo brasileiro.

Por fim, a última boa notícia que queria dar é que a presidenta Dilma esteve ontem

nas Nações Unidas. É impressionante como foi hoje elogiada nos principais jornais

internacionais do mundo afora, deputado Vanderlei.  Elogiaram o Brasil  e disseram

que a presidenta falou grosso com os Estados Unidos. E tinha de falar grosso mesmo

porque não pode um país, por ser poderoso do ponto de vista armamentício, ter a
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função que os Estados Unidos têm, de subordinar os outros aos seus interesses. Foi

isso que os Estados Unidos fizeram a vida inteira. E fizeram até mesmo com o Brasil,

no passado. O Brasil era cordeiro dos Estados Unidos, quintal dos Estados Unidos.

Hoje a presidenta vai lá e coloca o Obama de castigo para escutar que, no Brasil e

no mundo,  isso não é  aceito mais;  isso  é  transgredir  direitos  humanos  e  direitos

internacionais. A presidenta disse isso, e todos ficaram escutando quietinhos. Não sei

se vocês viram essa reportagem ontem. Hoje nos jornais internacionais repercutiu

que presidenta do Brasil fala grosso com os Estados Unidos, coloca os pingos nos

"is",  diz que no Brasil  não há ninguém passando a mão na cabeça de terrorista,

portanto nada de se espionar o Brasil. Fez ela bem de não ir à visita que o Obamam

queria promover. Tenho de dizer isso. Talvez os deputados Doutor Wilson Batista e

Duarte  Bechir  não  gostem  de  ouvir  isso,  mas  o  senador  Aécio  Neves  errou

novamente.  Ele disse que a presidenta Dilma deveria  ir  até o presidente Obama,

pedir bênção e ajoelhar para ele, como fazia o ex-presidente Fernando Henrique. A

presidenta acertou.

Hoje  os  jornais  internacionais  do  mundo  inteiro  estão  aplaudindo  a  presidenta

Dilma. A única que não a aplaudiu e disse que ela foi lá fazer campanha foi a revista

Veja, a Veja fofoca. Essa Veja não pode nem ser considerada revista de jornalismo;

ela  é  um  folhetim,  um  folheto  semanário,  tucano,  de  péssima  qualidade  e  de

ultradireita,  que  procura  jogar  contra  o  Brasil,  para  ver  se  derruba  a  soberania

brasileira.

Fiquei  orgulhoso de ser  brasileiro pela atitude da presidenta Dilma e de ver  as

manchetes internacionais nos jornais, como quem diz: “Presidenta Dilma, você lavou

a  alma não só  do  povo  brasileiro,  mas  também dos  povos  oprimidos  de  todo  o

mundo,  dos  países  que  os Estados  Unidos estão acostumados  a  tratar  como se

fossem vermes e subalternos”. A presidenta Dilma foi lá e disse: “As Nações Unidas

hoje são outras. Tem de se democratizar a Organização das Nações Unidas".

Agora só pode fazer isso - já vou terminar - um país que tem altivez, que faz o seu

dever de casa, que tem um crescimento do PIB e do mercado interno e que dialoga,

de igual para igual, com outros países e não submete os países menores ao seu

imperialismo.
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Já termino. Aqui ouvi deputados cobrarem da Dilma que ela tinha de falar grosso

com a Bolívia e tratar mal os países pequenos. Não. A Dilma dá exemplo ao tratar

bem os países menores para ser respeitada pelos maiores. Muito bem, Presidenta

Dilma,  você me representa,  representa o povo mais  pobre e os  países oprimidos

deste mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Meu  caro  presidente,  deputado  Ivair  Nogueira,

aproveito o momento para desejar a V. Exa. um trabalho profícuo na gestão da vice-

presidência desta Casa. Na oportunidade, parabenizo V. Exa. e desejo-lhe pleno êxito

nessa nova missão. Com sua experiência, V. Exa. pode nos premiar com um trabalho

da qualidade que todos nós já conhecemos. Quero saudar os demais pares desta

Casa e cumprimentar a gente querida de toda a nossa Minas Gerais.

O objetivo principal da minha fala não será este assunto que pautarei inicialmente

referente às considerações do deputado Rogério Correia. Ontem, a presidente Dilma

fez a abertura dos trabalhos na ONU. Ao contrário do que a imprensa hoje divulga e

que  acompanhamos  em  todas  as  demais  fontes  de  imprensa,  não  houve

desdobramentos da fala da presidente quando disse que os Estados Unidos estavam

espionando o Brasil. Nenhum chefe de governo pautou esse assunto, ou seja, deu à

presidente e ao País o apoio necessário. Na verdade, na nossa opinião - ouvimos

atentamente a fala do deputado Rogério Correia -, os desdobramentos foram muito

aquém da grandeza  do nosso país.  Mas esse não é  o  assunto  que quero  tratar

prioritariamente neste espaço que temos na tribuna.

Senhoras e senhores, o mundo inteiro está passando por dificuldades em razão da

crise  mundial.  Não escapou dela  quase nenhum continente,  quase nenhum país.

Vemos Portugal mergulhar em dificuldades. Na Espanha, estão realizando concursos

públicos, oferecendo vagas, tão sonhadas, para se trabalhar por pouco tempo, para

haver um rodízio. Tudo isso tem acontecido. Os governos que não se prepararam ou

não se preparam para enfrentar a crise mundial vão sofrer, e a sua gente, o seu povo,

vai pagar os custos dessa transformação por que passa o mundo neste momento de

dificuldades.
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Digo isso  porque,  recentemente,  o  governador  Anastasia  nos  brindou com uma

reforma administrativa que prevê a extinção de diversas secretarias e de diversos

cargos comissionados. O governador Anastasia é hoje, sem dúvida, um dos principais

gestores  do  nosso país.  E  por  que  não dizer  um  dos  principais  gestores  da  era

moderna,  que  escreve  aqui,  em  Minas  Gerais,  uma  história  indelével,  de  muita

coragem,  de  muita  determinação  e,  acima  de  tudo,  de  seriedade?  Quando  digo

escreve, é bom que voltemos no tempo e busquemos a afirmação nas atitudes do

hoje governador e secretário de Administração em 2003 do nosso atual senador Aécio

Neves.

Brincam dizendo que o Anastasia não tem outro Anastasia para auxiliá-lo,  como

Aécio  tinha;  brincam  nas  rodas  políticas  com  dedicação  e  reconhecimento  ao

esplendoroso  e  valioso  trabalho  do  nosso  governador  e  sua  seriedade.  Os

telespectadores  que  acompanham  as  atividades  da  Casa  percebem  que,

ocasionalmente,  algum  parlamentar  vem  à  tribuna  para  denunciar  um  aspecto

negativo  ou  uma  ação  do  governo.  Nosso  governador  Anastasia  dá  uma

determinação  e  pede  seu  cumprimento.  Aqui  em  Minas,  governo  se  faz  com

seriedade e capacidade.

Hoje está havendo manifestação de um segmento da polícia nesta Casa. Todas as

manifestações são justas, mas sempre esbarram nas condições de austeridade do

governo.  Quando  pode,  o  governador  toma  providências  no  mesmo  momento;

quando não pode,  explica  detalhadamente  o  que é  possível  fazer  de  imediato,  a

médio  e  longo  prazos.  Isso  ocorreu  com  a  Polícia  Militar,  que  até  2015  terá

recomposição de seus vencimentos. Também a educação, até o final de 2014, terá

uma tabela de reajuste; aliás, houve novidades esta semana. A partir de outubro, os

profissionais da educação receberão 5% de aumento, e em janeiro, 2,6%, totalizando

mais  de  7% num curto período.  Tudo é analisado de acordo com um quadro de

absoluta responsabilidade.

Como  estou  falando  de  responsabilidade,  irei  a  um  plano  superior:  o  governo

federal. Não posso perder meu raciocínio.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - V. Exa. rebateu o que eu disse sobre a

repercussão internacional do pronunciamento da presidenta Dilma, e faço questão de
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mostrar-lhe que houve repercussão de fato. O jornal britânico The Guardian publicou

em sua primeira página: “Presidente brasileira colocando a crítica internacional ao

governo do presidente Obama”.  O francês  Le Monde  publicou em sua capa:  “Na

ONU, Dilma qualifica espionagem americana de afronta”.  O espanhol  El País  diz:

“Roussef condena a prática de espionagem dos Estados Unidos”. No Brasil, a revista

Veja diz: “Dilma critica Estados Unidos e faz discurso na ONU de olho em 2014”. Mas

esta é uma revista de direita, como disse. Talvez os jornais influenciados pela Andrea

Neves sejam aqueles que V. Exa. leu, porque os jornais internacionais deram grande

repercussão à nossa presidenta.

O deputado Duarte Bechir  -  Vamos concluir  o  assunto: nenhum dos líderes das

outras nações repercutiu a fala da presidente e sobre ela discorreu como forma de

mostrar  apoio,  solidariedade  e  reconhecimento.  Esse  acontecimento  foi  muito

importante.  Não houve resposta  dos  demais  países,  que  poderiam  ter  apoiado  o

Brasil  e dito:  “Sra. Presidenta, concordamos plenamente com o que foi relatado e

somos contrários a essa atitude”. Mas isso não ocorreu de fato. Porém, a fala de V.

Exa. também faz sentido.

Eu estava falando da seriedade do governo de Minas e iria reportar-me ao governo

federal. Faço uma comparação importante. Quando o presidente Fernando Henrique

Cardoso  deixou  o  governo,  havia  cerca  de  30  ministérios.  Hoje,  há  quase  40

ministérios em Brasília.  O telespectador que me vê agora pela TV Assembleia, os

parlamentares e o público das galerias podem fazer uma análise perfeita e comungar

do meu pensamento.

Os partidos que hoje apoiam o governo federal, ansiando por cargos e loucos para

distribuir  benefícios,  formam  um  grande  esquadrão,  que  tem  levado  o  Brasil  aos

piores momentos da sua história no que diz respeito aos escândalos de corrupção

que foram levantados nos últimos anos.

Não quero aqui trazer um fato que aconteceu neste mês no partido ou no ministério.

Quero me dirigir a você, que me vê e que tem acompanhado as frequentes denúncias

de corrupção envolvendo os ministérios  do  governo federal.  Quando digo  que há

muito, é porque o dinheiro é mal gasto. Quando falo da responsabilidade, trago o

exemplo  de  Minas  e  pergunto  se  Brasília  estuda  na  cartilha  da  seriedade,  da
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competência  e  da  transparência,  porque,  se  o  dinheiro  de  Brasília  não  fosse

consumido  de  forma voraz,  com  uma má destinação  -  como hoje  acontece  -,  a

situação dos estados  e  dos municípios  poderia  ser  um pouco melhor.  O governo

federal não se preocupa com esse fato porque assegura que, na divisão do bolo entre

os diversos ministérios criados e os partidos que apoiam o governo, está sustentada

a possibilidade da reeleição e da perpetuação no poder. Quando falo perpetuação no

poder,  refiro-me ao fato de que o governo federal  poderia oferecer  ao Brasil,  por

exemplo,  as  reformas  tão  necessárias  de  que  o  nosso  país  precisa  e  que  não

acontecem porque não é seu interesse maior resolver os problemas administrativos.

As situações de conflitos  por  que passam os nossos estados:  a guerra fiscal,  as

concessões de benefícios fiscais pagas pelos municípios.

A presidente vai  para  a  frente das câmeras e  diz:  “Vou diminuir  o  imposto  dos

carros. Assim, os brasileiros poderão comprar carro mais barato”. Com toda pompa

ela anuncia isso. Mas quem está pagando a conta para ela? É você, contribuinte, são

os prefeitos e os governadores. Alguém tem de pagar essa conta, porque o que se

deixa de arrecadar com o IPI, que é deduzido do preço dos carros hoje, diminui no

bolo dividido entre os estados e os municípios, no caso do FPM, quando se trata do

município, e o FPE - Fundo de Participação dos Estados -, quando se trata do estado.

Aí o dinheiro vem menor, e todo o Brasil sente que as coisas não estão boas nos

municípios. No entanto, poucos têm coragem de denunciar e de afirmar que a culpa é

da má gestão do governo federal, que, em vez de promover as reformas necessárias

e as reformas vitais, faz as concessões, as benesses com aquilo que é do povo, que

é dos prefeitos e vai para a TV anunciar essas benfeitorias, dizer que isso é um plano

do governo federal.

Deputado  Antônio  Genaro,  em  nossa fala  citamos  os  exemplos.  É  como lá  no

interior,  onde falamos a expressão “mata  a  cobra e mostra o pau”.  Veja V.  Exa.:

recentemente  tivemos  a  interferência  arbitrária  do  governo  federal  nas  empresas

geradoras de energia. Em Minas Gerais, a Cemig já detém o controle de algumas ou

de todas, mas faltavam três ou quatro empresas que ainda não tinham feito nenhuma

negociação, deputado Antônio Genaro. A primeira empresa tinha de ser instalada,

pois  todas  as  demais  já  tinham  tido  uma negociação.  A presidente  veio  e,  numa
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canetada, disse: “Olha, a partir do mês que vem, todas as concessionárias de energia

elétrica e todas as usinas passarão por uma nova licitação”. A Cemig levantou o dedo

e disse: “Olha, aqui em Minas há três que ainda não foram licitadas na segunda vez

em  que todas  as demais  tiveram a  oportunidade.  Não aceito”.  O  que aconteceu,

deputado Antônio Genaro? A Cemig ganhou no Supremo o direito relativo à primeira

negociação, o que até agora não havia acontecido. Trata-se de má gestão.

Deputado Doutor Wilson Batista, V. Exa., que é da saúde, que é médico e que nos

brinda com capacidade nesta Casa: o que fez a presidente há cerca de três meses?

Baixou um decreto dizendo que os hospitais têm 60 dias para atender, presidente,

os diagnosticados de câncer. Fazem a lei, mas não criam um mecanismo. Os doentes

vão de uma cidade a  outra  dentro  de ambulância,  dentro de  carro da  prefeitura,

pedindo socorro para serem atendidos. Mas a lei que a presidenta fez não é para

realmente acontecer. São medidas paliativas que valem muito mais como uma vitrine

política do que uma forma de resolver.

Estou caminhando para o final da minha fala; o tempo é pequeno. Ao encaminhar,

quero mostrar ao telespectador, a meus pares nesta Casa que, se o governo federal

aprendesse a administrar como Minas Gerais, o Brasil seria outro, com toda certeza.

Se fizessem lá o dever de casa que se faz aqui, o Brasil seria outro.

Mas confio que o Brasil será outro. Minas deu Juscelino Kubitschek, Tancredo não

chegou a assumir,  e o futuro reserva a Minas um papel importante no destino do

Brasil, se Deus quiser. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Presidente - Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  senhoras  e

senhores da assessoria, imprensa, senhoras e senhores que de casa acompanham

os trabalhos  desta Casa Legislativa,  boa tarde.  O que me traz a  este microfone,

deputado Tadeu Martins Leite, é a notícia que circulou recentemente a respeito de

pesquisa da Fiocruz. O Ministério da Justiça divulgou o que já sabíamos e que, na

verdade, é apenas, deputado Doutor Wilson Batista, a ponta do iceberg do problema

das drogas no Brasil. A pesquisa revela que temos nas capitais 370 mil usuários de

crack.  Ela não considerou usuários de maconha, de cocaína, de álcool,  enfim, de
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outras drogas. Teve como foco a questão do crack.

Quando paramos para analisar, percebemos que uma pesquisa feita em 27 estados

não nos dá - e não há lógica matemática para nos dar, deputado Tadeu Martins Leite -

a  informação  precisa  ou  próxima  do  que  poderíamos  considerar  como  uma

informação de acordo com a realidade da dependência e da devastação que o crack

tem produzido em nosso país, especialmente em Minas Gerais. Digo isso por uma

razão também muito lógica e também por uma questão matemática. São 24 estados.

Em números que arredondo aqui,  temos 5.500 municípios. Minas Gerais  tem 853

municípios. Distritos em Minas Gerais, Sr. Presidente, mais de 2 mil. Portanto, se eu

somar os 853 municípios mais os distritos, temos em Minas Gerais em torno de 3 mil

localidades povoadas, localidades, deputado Rogério Correia, a que, com certeza, o

crack já chegou. Se eu fizer uma conta, também grosso modo, são 5.500 municípios

com, na média, 5 distritos no entorno - parece-me que Esmeraldas tem 19 distritos

em seu entorno, aqui na nossa Grande Belo Horizonte. Então, vamos encontrar um

número entre 25 mil e 30 mil localidades aonde certamente o crack já chegou.

Portanto, estamos lidando com uma pandemia. Tenho dito, estamos lidando com

um flagelo. Disse recentemente, num dos programas da TV Assembleia - sem querer

ser  alarmista  ou  profeta  do  apocalipse  -,  que estamos lidando com uma geração

perdida,  estamos  perdendo  uma  geração  para  as  drogas,  especialmente  para  o

crack.

Lembro-me de que, há vinte e poucos anos, deputado Doutor Wilson, quando visitei

o Congresso americano, vi, naquele complexo em que estão o Capitólio, a Câmara

dos  Deputados,  o Senado,  um enorme parque,  uma área  gramada maravilhosa -

quem conhece sabe do que estou falando. Nesse espaço, há um muro enorme, onde

está afixado o nome de cada soldado que perdeu a vida na guerra contra o Vietnã,

historicamente  conhecida  por  todos,  guerra  que,  de  alguma forma,  mergulhou os

Estados Unidos num estado de terrível depressão. Foi tamanho o número de jovens

que  perderam  a  vida  na  Guerra  do  Vietnã,  que  um  dos  deputados  comentava

conosco: “Abriu-se um vácuo nas gerações”.

Eu  poderia,  tomando  esse  exemplo,  dizer  que,  guardadas  as  proporções  na

questão das drogas, na questão do crack, estamos criando também um vácuo entre
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gerações. Isso pode parecer alarmista, pode parecer até, para alguns, irreal,  mas

atentem para o que estou dizendo: estamos perdendo uma geração para as drogas,

estamos criando um vácuo entre gerações por causa desse flagelo, especialmente o

crack.

O  deputado  Doutor  Wilson  Batista  (em  aparte)*  -  Deputado  Vanderlei,

primeiramente agradeço o aparte, parabenizo-o pelo discurso e pela importância no

foco do  crack.  V.  Exa. citou  a  pesquisa  realizada pelo  Ministério  da  Saúde,  pela

Secretaria  Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  e  pelo  Ministério  da  Justiça,

instituições  renomadas  que  podem  eventualmente  criar  algumas  políticas  que

venham  incidir  verdadeiramente  no  enfrentamento  do  crack.  Mas,  uma  pesquisa

realizada pela Fiocruz, nela se buscou estudar o  crack,  depois de 30 anos da sua

chegada ao Brasil. Todos conhecem as cracolândias, todo o mundo que vive não só

em cidades maiores como nas menores convive diariamente as cracolândias e sabem

muito bem o perfil das pessoas que as frequentam. É uma pesquisa sem buscar uma

importância para criar uma ferramenta útil no enfrentamento do crack. Essa pesquisa

veio saber se o crack é utilizado por pessoas não brancas ou brancas , por idosos ou

jovens. Todos sabem que são os jovens os principais envolvidos com o crack. Todo o

mundo conhece bem o ambiente onde essas pessoas vivem e convivem e quem

frequenta hoje as cracolândias. Então, uma pesquisa com gasto imenso sem a busca

de um resultado. E quanto a aprofundar mais, saber se são jovens já envolvidos em

questões criminosas ou não, aí a ética não permitiu.

Por questões éticas, menores de idade não foram entrevistados. Isso poderia trazer

bons  resultados.  Sabemos  que  é  uma  pesquisa  feita  no  Brasil  que  não  trouxe

resultado nenhum e que qualquer literatura já demonstrava o perfil  do usuário do

crack.

Há outras  pesquisas.  Vieram dizer  que  essa  pesquisa  é  fundamental,  pioneira,

piloto  no  Brasil.  Não  é.  Temos  pesquisas  importantíssimas  feitas  pela  Fundação

Getúlio  Vargas que demonstraram, em 2006,  que pessoas que eram usuárias  de

drogas  eram  consideradas  criminosas  e  iam  para  a  cadeia.  As  cadeias  ficaram

superlotadas, e a relação drogas nas ruas aumentou e disseminou ainda mais. Ali,

sim, criaram-se algumas frentes de enfrentamento do crack, como tratar as pessoas
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com dependência, diferenciar quem é o dependente químico e quem é o traficante.

Essa,  sim,  foi  uma pesquisa  idealizada,  com metodologia e  capaz de dar  alguns

resultados. Infelizmente, uma pesquisa como essa, depois de 30 anos do crack como

uma epidemia no Brasil, não vai trazer nenhum resultado benefício de enfrentamento

a essa droga.

O deputado Vanderlei Miranda - Obrigado por sua intervenção, deputado Doutor

Wilson Batista.  Com toda a  razão,  faz uma abordagem muito  sensata  a  respeito

dessa questão.

Gostaria  ainda de  acrescentar  algumas  considerações,  deputado  João Leite.  V.

Exa. é um grande lutador nessa questão e hoje, como presidente da Comissão de

Segurança Pública nesta Casa, sabe como realmente temos lidado com uma situação

terrível, crítica, mas conhece também os valores familiares. Sabemos que a melhor

prevenção  começa  dentro  de  casa.  Não  existe,  repito,  melhor  prevenção  do que

aquela  que  começa  dentro  da  nossa  casa.  Lamentavelmente,  em  função  das

exigências desse mundo chamado pós-moderno, em que as mães tiveram de deixar

os seus postos de trabalho, onde exerciam um trabalho importantíssimo, que era o de

cuidar dos filhos, educá-los, orientá-los e, por circunstâncias várias - não vou entrar

aqui no mérito, principalmente em função da necessidade financeira -, essas mães

tiveram de deixar  as  suas casas,  os  seus filhos em casa ou entregues a outras

pessoas  para  que  pudessem  ajudar  na  manutenção  do  lar,  com  essa  ausência,

naturalmente, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes ficaram,

muitos deles, à mercê das drogas e de outras situações constrangedoras.

Acabou também, deputado João Leite, aquela mesa de almoço em que as famílias

se sentavam para conversar. Estamos vivendo um momento delicadíssimo.

Estamos falando aqui da questão da dependência das drogas, mas, recentemente,

parece-me que ontem, assisti a uma matéria num jornal da televisão - e acredito que

os colegas também assistiram a ela - que dá conta de que já temos também uma

geração  de  dependentes  de  telefone  celular,  viciados  em  celular  e  que  estão

procurando,  Sr.  Presidente,  centros  de  tratamento.  Vejam  a  que  ponto  a  nossa

sociedade está chegando! Uma pessoa disse uma coisa interessante nessa matéria.

Disse que o celular tem o poder de aproximar os que estão longe e de afastar os que
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estão  perto.  Percebemos  que  há  uma  facilidade  muito  grande  para  se  criar

dependência.  O  ser  humano  tem  essa  coisa  de  criar  dependência  com  muita

facilidade.  No  caso  das  drogas,  que  não  é  nenhuma  novidade,  pois  elas  estão

presentes na história da humanidade há séculos, realmente ficamos preocupados.

Primeiramente,  a  pesquisa  é  importante,  mas  não  mostra  a  realidade.  Como o

deputado  João  Leite  já  falou  desta  tribuna  esta  semana,  ela  não  considerou  os

usuários de cocaína, de maconha, de álcool; focou basicamente no crack. Há por aí

uma informação que não é verdadeira, para não dizer que é mentirosa ou enganosa,

de que o crack é a droga mais barata que temos.

O crack  é a droga mais barata que há no Brasil. Mas isso não é verdade. Uma

pedra custa R$5,00, por isso dizem que é a droga mais barata.

A pesquisa mostrou que as mulheres consomem em média 21 pedras por dia, e os

homens,  19.  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  esses  números  não  retratam  a

realidade. Um usuário de crack não fuma menos do que 30, 40 pedras por dia, aliás,

ele fuma quantas pedras aparecerem no seu caminho. Se multiplicarmos o valor de

uma pedra que custa R$5,00 por 30 ou 40, teremos um total de R$150,00 a R$200,00

por dia. E se ele não tem esse dinheiro, como fará para conseguir? Ele conseguirá

esse dinheiro roubando dentro da sua própria casa e das pessoas na rua.

Presidente,  daí  enfrentamos  um  outro  dilema,  por  isso  lhe  peço  1  minuto  para

fechar  o  raciocínio.  Um  usuário  de  drogas  não  pode  ser  preso  por  usar  drogas,

embora ele esteja cometendo um crime. No Brasil, usar drogas é crime, mas ele não

pode ser preso por usar drogas. E para ter  acesso às drogas, ele comete outros

crimes. E por  esses crimes ele pode ser preso.  Isso é um problema muito sério.

Temos  uma  população  dependente  de  drogas  aqui  fora  e  uma  população

encarcerada  também  dependente  de  drogas.  Sabemos  que  a  droga  entra  nos

presídios, isso não é nenhuma novidade. Estamos em uma situação muito delicada.

Estamos lidando com um problema muito sério. A pesquisa mostra apenas a ponta do

iceberg.  Deixo uma palavra àqueles que nos acompanham em suas casas: pais e

mães, não tenham vergonham de se assentar com seus filhos e perguntar a eles se

estão usando drogas, de verificar as mochilas, de verificar com quem estão andando,

se algum objeto está sumindo dentro de casa, tenham coragem de olhar as mãos
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deles e de cheirar o seus dedos. Não tenham vergonha de fazer isso. Cuidem do seu

filho e da sua filha. Vocês poderão fazer isso com amor, porque lá fora não existe

amor nem misericórdia. Lá fora a conversa é diferente, e muitas vezes essa filha ou

esse filho que vocês tanto amam sairá à rua e de repente será devolvido para a sua

casa dentro de um caixão, ou quem sabe terão de visitá-los dentro de um presídio.

Não  tenham  nenhuma  vergonha  e  não  se  constranjam,  encarem  seus  filhos,

perguntem a eles, preocupem-se com quem estão andando e por quais lugares estão

andando. Muito 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.

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 57/2013, do deputado

Anselmo José Domingos e outros, que acrescenta inciso ao art. 64 da Constituição do

Estado. Pelo  BTR: efetivos -  deputada Luzia  Ferreira e deputado Rômulo Viegas;

suplentes - deputado Bosco e deputada Ana Maria Resende; pelo BMSC: efetivo -

deputado Paulo Guedes; suplente - deputado Leonídio Bouças; pelo BAM: efetivo -

deputado Inácio Franco; suplente - deputado Duilio de Castro; pelo PDT: efetivo -

deputado  Tenente  Lúcio;  suplente  -  deputado  Gustavo  Perrella.  Designo.  Às

Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  58/2013,  do  deputado  Sargento

Rodrigues e outros, que acrescenta parágrafos ao art. 36 da Constituição do Estado.

Pelo  BTR:  efetivos  -  deputados  Rômulo  Viegas  e  Leonardo  Moreira;  suplentes  -

deputados  João  Leite  e  Dalmo  Ribeiro  Silva;  pelo  BMSC:  efetivos  -  deputados
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Pompílio  Canavez  e  Cabo  Júlio;  suplentes  -  deputados  Leonídio  Bouças  e  Almir

Paraca;  pelo  BAM:  efetivo  -  deputado  Romel  Anízio;  suplente  -  deputado  Tiago

Ulisses. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2013, do governador do Estado,

que  altera  o  §  1º  do  art.  128  da  Constituição  do  Estado.  Pelo  BTR:  efetivos  -

deputados Lafayette de Andrada e Sebastião Costa; suplentes - deputados João Leite

e Duarte Bechir; pelo BAM: efetivos - deputados Marques Abreu e Duilio de Castro;

suplentes  -  deputados Rômulo  Veneroso e  Anselmo José Domingos;  pelo  BMSC:

efetivo - deputado Tadeu Martins Leite; suplente - deputado Paulo Lamac.  Designo.

Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 83/2013,  feita  pelo governador  do Estado,  do nome da Sra.

Fernanda  Medeiros  Azevedo  Machado  para  o  cargo  de  presidente  da  Fundação

Clóvis Salgado - FCS. Pelo BTR: efetivos - deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos

Mosconi;  suplentes -  deputados João Leite e Luiz Henrique; pelo BMSC: efetivo -

deputado Tadeu Martins Leite; suplente - deputado André Quintão; pelo BAM: efetivo -

deputado Tiago  Ulisses;  suplente  -  deputado Marques  Abreu;  pelo  PDT:  efetivo  -

deputado  Gustavo  Perrella;  suplente  -  deputado  Tenente  Lúcio.  Designo.  Às

Comissões.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada nesta

reunião  pela  Comissão  de  Assuntos  Municipais  -  aprovação,  na  13ª  Reunião

Ordinária, em 24/9/2013, dos Requerimentos nºs 5.574 a 5.576/2013, do deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva,  5.581  e  5.582/2013,  do  deputado  Bosco,  5.587/2013,  do

deputado Fábio Cherem, e 5.591 e 5.593/2013, do deputado Ivair Nogueira (Ciente.

Publique-se.).

Questões de Ordem

O  deputado  Duarte  Bechir -  Sr.  Presidente,  nós  temos  aqui,  na  Casa,  os

mecanismos de interatividade por meio dos quais nos comunicamos com o povo de

Minas, e um dos instrumentos dos mais importantes é o rádio, através do qual todo o
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nosso Estado de Minas Gerais pode acompanhar os trabalhos da Assembleia. Vamos

um pouco além. O rádio é hoje um dos principais instrumentos de comunicação do

nosso país: o mais antigo, o mais versátil, imediato. O rádio dá a notícia no momento

em que ela acontece, ao contrário dos telejornais, que fazem os agrupamentos, à

noite, de tudo aquilo que aconteceu durante o dia, durante a semana. O rádio não: no

momento  em  que  acontece  o  fato,  o  rádio  traz  a  notícia.  O  rádio  é  um  fiel

companheiro. Muitas pessoas já acordam na companhia do rádio - ao dormir também

o ouvem -, buscando as informações, buscando o entretenimento. Por exemplo, em

Minas Gerais temos a Rádio Inconfidência, que há muitos anos foi criada pela união

dos esforços do governo da época e dos prefeitos de Minas Gerais, que sintetizaram

a necessidade de se ter um órgão de comunicação do Estado, para estabelecer essa

comunicação com todo o nosso interior. É, para mim, o rádio um dos veículos de

comunicação dos mais importantes. Quem não pode ter a televisão certamente tem o

rádio. O rádio está no veículo, está na cabeceira, está no trabalho, está no telefone -

hoje todos os telefones vêm com rádio. Então, o rádio é muito importante na nossa

história. Em Campo Belo, presidente, deputado Ivair Nogueira, temos a Rádio Clube

de Campo Belo, AM, com mais de 50 anos de fundação. E hoje, Dia do Rádio, é

importante na nossa Casa manifestar o nosso reconhecimento a todas as emissoras

de rádio  da  nossa querida  Minas  Gerais.  Que possam continuar  exercendo,  com

dinamismo, esse trabalho, com bravura. É o rádio, sem dúvida alguma, o nosso fiel

companheiro. Ele está conosco a todo momento. Particularmente este deputado tem

pelo rádio uma simpatia muito especial. Ainda antes de me tornar vereador, em 1992,

eu militava na Rádio Clube, em Campo Belo, num programa exibido aos domingos,

de que toda a região participava por meio de cartas. Havia uma interatividade muito

grande, e aprendi a conhecer os valores das pessoas e a receber as comunicações, a

começar das mais simples. Até mesmo, presidente, um pedido de missa de sétimo

dia ou de aviso de falecimento. A rádio serve para tudo, é completa. No Dia do Rádio,

eu queria, como parlamentar, deixar consignados nos anais desta Casa os parabéns

a  todos  os  radialistas,  a  todas  as  emissoras  de  rádio,  a  todos  os  diretores  e

proprietários das emissoras de rádios. Que cada vez mais se fortaleçam, brindando-

nos  com esse instrumento importantíssimo,  não só para Minas,  mas para  todo o
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Brasil. Parabéns aos radialistas, parabéns às emissoras de rádio.

O deputado Doutor  Wilson Batista  -  Sr.  Presidente,  eu gostaria  de  registrar  um

agradecimento.  Na  semana  passada,  finalizei  a  minha  tese  de  doutorado,

apresentada na Universidade Federal de São Paulo, e concluímos a nossa tese com

defesa pública na Suprema - Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de

Fora  -,  que  nos  cedeu  a  sua  estrutura  para  levarmos  a  banca  da  Universidade

Federal de São Paulo, a fim de que a defesa fosse apresentada. Como obtivemos

grande sucesso, gostaria de fazer esse agradecimento à Suprema; ao Hospital do

Câncer de Muriaé; à Fundação Cristiano Varella, que nos permitiu que essa pesquisa

fosse realizada em sua instituição durante quatro anos; e, em especial, a todos os

pacientes  que participaram da pesquisa,  apresentada  na Universidade Federal  de

São Paulo, que está sendo publicada numa grande revista, para que todos tenham

acesso a ela. Que isso contribua como mais um conhecimento científico para trazer

benefício aos nossos pacientes no enfrentamento do câncer. Gostaria de agradecer e

compartilhar isso com todos os deputados e as deputadas aqui presentes. Gostaria

de  compartilhar  também  com  nossos  amigos  de  Minas  Gerais  a  satisfação  da

conclusão desse doutorado,  um trabalho árduo realizado durante quatro anos. Eu

saía  de  Muriaé  em  ônibus  da  Viação  Itapemirim  todos  os  domingos  para  ir  à

Universidade Federal de São Paulo, a fim de concluir os créditos, fazer o projeto de

pesquisa e tê-lo aprovado pelo comitê de ética da Plataforma Brasil, do Ministério da

Saúde, o que também foi muito árduo, porque esse comitê é muito completo e, às

vezes,  não  se  aprofunda  nas  questões  da  nossa  pesquisa.  Então  tivemos  que

aguardar  durante  meses  a  aprovação  desse  projeto  para  que  a  pesquisa  fosse

iniciada  e  durante  anos  lutamos  arduamente  para  concluí-la  com  financiamento

próprio.  Tudo  isso  nos  honra  muito:  ter  concluído  esse  doutorado  e  hoje  poder

contribuir  de  forma  significativa  para  o  avanço  do  conhecimento  científico,

principalmente  numa  área  que  ainda  carece  de  muitos  estudos,  que  é  o

enfrentamento e o tratamento do câncer. Muito obrigado, presidente, por me conceder

esta oportunidade.

O presidente - Parabéns, deputado.

O deputado Rogério Correia - Deputado Ivair Nogueira, fiz um pronunciamento hoje
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na tribuna ressaltando alguns avanços que temos enxergado no Brasil e me esqueci

de  citar  um  dos  principais  dados  veiculados  hoje  pela  imprensa,  por  meio  da

Organização  Internacional  do  Trabalho  -  OIT.  A OIT,  reunida  em  Genebra,  está

comemorando o número de crianças que pararam de trabalhar em todo o mundo.

Entre outros, um exemplo foi o Brasil. Em três anos, meio milhão de crianças parou

de trabalhar no Brasil.  A OIT,  diretamente de Genebra,  destacou o Brasil  com os

seguintes dados: em 2008, 5,4% das crianças entre 5 e 15 anos trabalhavam; em

2011,  essa  taxa  caiu  para  4,7%;  a  previsão  da  OIT  é  que  o  governo  brasileiro

divulgará seus números de 2012 durante a conferência de outubro e mostrará uma

queda ainda maior. Aqui ressalto que os avanços no Brasil não foram acompanhados

pelo restante da América Latina, onde o progresso foi considerado lento. Aqui serão

apresentados  dois  projetos  importantes,  fruto  dessa  diminuição  de  crianças

trabalhando.  Um  deles  é  o  Bolsa  Família,  que  todos  conhecemos  muito  bem  e

sabemos, como V. Exa., que é de Betim e da nossa região metropolitana, da sua

importância  para  as  famílias  carentes.  Muitas  vezes  o  Bolsa  Família  não  é  bem

compreendido, e muitas pessoas ainda o atacam como se fosse um mal para o País.

Não.  O Bolsa  Família  garante  realmente  às  famílias  a  possibilidade de retirar  as

crianças da situação de trabalho nos grandes centros, principalmente nos finais de

pontos de ônibus, o que, aliás, é um pulo para as drogas, como bem relatado pelo

deputado Vanderlei  Miranda.  Então o Bolsa  Família  é  um desses programas que

foram parabenizados na Organização Internacional do Trabalho - OIT. Às vezes, as

pessoas não sabem da dimensão de um programa social. Meio milhão de crianças

deixaram em três anos de trabalhar no Brasil. Isso é muita coisa. A nossa meta é, em

2016,  não  ter  mais  crianças  trabalhando  no  País.  Outra  classe  de  crianças  que

também trabalha muito é a da área rural, onde há programas como o Pronaf, que é o

crédito para o pequeno produtor, conforme ressaltei hoje na tribuna, e o Programa de

Aquisição de Alimentos - PAA -, que também fortalece a família, põe as crianças na

escola e, portanto, as retira do trabalho prematuro. Então, meio milhão de crianças

deixando de trabalhar em três anos é um dado a se comemorar.  Outro programa

também citado é mais recente, mas o principal hoje do governo da presidenta Dilma:

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnológico - Pronatec. Ressalto aos meus
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companheiros de São José da Lapa, na nossa região metropolitana, que a Prefeitura

abriu matrícula para o Pronatec, a fim de que o jovem escolha a sua profissão. Lá

temos cursos gratuitos para preparar o jovem para o mercado de trabalho em várias

áreas,  seja  de  computação,  seja  de  inglês  básico  e  para  o  sistema de saúde  e

educacional. Vários cursos estão sendo postos à disposição dentro do Pronatec: o

Pronatec para aqueles que são oriundos do Bolsa Família,  o Pronatec Brasil sem

Miséria e também o Pronatec Rural, que tem proporcionado a muitos jovens fazer

curso de agroecologia e técnico em produção ecológica. É um projeto fundamental no

campo. Além disso, na cidade, prepara jovens. Mais de um milhão e meio deles já

fazem o Pronatec.  Esse é um programa fenomenal  porque proporciona ao jovem

acesso à educação. Retira crianças e jovens que poderiam estar trabalhando, coloca-

as no sistema educacional e já lhes garante uma profissão.  Portanto, são projetos

como esse que animam o Brasil. Enquanto a presidenta Dilma brilha na ONU, nosso

Brasil também é citado em Genebra pela OIT. Muito obrigado.

O presidente - 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, das Indicações nºs 77 e 80/2013 e, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.259/2011,  uma vez  que  permaneceram  em  ordem  do  dia  por  seis  reuniões;  e

informa ao Plenário que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei nº 1.259/2011, foi

apresentada  ao projeto  uma emenda do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  que

recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será

submetida a votação independentemente de parecer no momento oportuno.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.259/2011

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo  único  -  Não  se  enquadram  no  disposto  nesta  lei  a  importação,  o

transporte,  o  armazenamento,  a  industrialização,  a  comercialização  e  o  uso  dos

produtos, materiais ou artefatos produzidos a partir da pedra-sabão.”.
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Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A alteração que pretendemos com esta emenda visa a não prejudicar

os produtores de panelas de pedra, bem como outros fabricantes de materiais que

possuem como matéria-prima a pedra-sabão, mineral constantemente ligado à cultura

mineira.

Ora, pesquisas recentes determinam a presença de asbestos na poeira proveniente

da  produção  de  artefatos  artesanais  de  pedra-sabão,  especialmente  na  fase  de

polimento dos produtos. Embora não haja níveis seguros, o projeto de lei deve se

adequar à realidade da sociedade mineira e não prejudicar o desenvolvimento de

atividades econômicas que sempre estiveram presentes no Estado.

Desta forma, ao invés de proibir a produção da panela de pedra-sabão por possuir

quantidade quase insignificantes de asbestos, o legislativo deve trabalhar  visando

proteger  os  trabalhadores  que  dependem  desse  tipo  de  produto  para  sua

subsistência, criando normas que protejam sua saúde. Além disso, deve-se levar em

consideração que, por se tratar de um produto ligado à cultura do Estado, não há

como substituir sua principal matéria-prima.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 26, às 9

horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária também de

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.528/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Panathinaikos Esporte Clube, com sede no Município

de Itabirito.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública o Panathinaikos

Esporte Clube, com sede no Município de Itabirito, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem como escopo promover a prática do futebol e de outras

atividades esportivas, recreativas e culturais nesse município.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  oferta,  prioritariamente  a  seus

associados, atividades de caráter esportivo e de lazer. Como a instituição preza pela

difusão de atividades  esportivas e  de lazer,  julga-se pertinente  a iniciativa  de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.528/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Mário Henrique Caixa, relator.

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

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao trecho da Rodovia LMG-723 que liga o Município de Aricanduva ao

de Capelinha.

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 3.901/2013 tem como finalidade dar a denominação de Rodovia

Dr. Pedro Vieira ao trecho da Rodovia LMG-723 que liga o Município de Aricanduva
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ao de Capelinha.

É  importante  ressaltar  que  o  homenageado,  natural  de  Capelinha  e  filho  de

agricultores,  formou-se em medicina humana pela Universidade Federal  de Minas

Gerais - UFMG - e sempre exerceu essa profissão em sua terra natal.

Foi prefeito municipal de Capelinha nos períodos de 1993 a 1996 e 2009 a 2012,

tendo sido reeleito para um terceiro mandato, que se estenderia de 2013 a 2016, mas

faleceu antes de tomar posse.

Durante sua primeira gestão, acumulou o cargo de presidente da Associação dos

Municípios  do  Alto  Vale  do  Jequitinhonha  -  Amaje  -  e  recebeu  a  Medalha  da

Inconfidência, concedida pelo governo de Minas, e a Comenda do Mérito Legislativo,

concedida por esta Casa, pelo destaque como melhor gestor público municipal.

Em 2011, foi-lhe concedido o Prêmio JK, como um dos melhores prefeitos de Minas

Gerais, e, em 2012, recebeu o certificado do Sebrae que atestava Capelinha como

um dos 100 municípios mineiros que implantou a Lei Geral de Proteção às Micro e

Pequenas Empresas, tendo sido, ainda, condecorado com a Comenda Teófilo Otoni,

que tem por objetivo homenagear personalidades e instituições que contribuíram de

modo significativo para o desenvolvimento político, cultural, econômico e social dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Norte e Nordeste de Minas Gerais.

Devido  a  seu  empenho  em  prol  da  infância  e  da  juventude  de  Capelinha,  o

município foi aprovado pelo Selo Unicef, reconhecimento internacional pelo resultado

de seus esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes.

Por seu exemplo de pessoa honrada, comprometida com a causa pública e o bem-

estar da população de Capelinha, consideramos justa a homenagem que se pretende

fazer  ao Dr. Pedro Vieira ao denominar  o trecho da Rodovia LMG-723 que liga o

Município de Aricanduva ao de Capelinha com o seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.901/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Anselmo José Domingos, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.115/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Atlética Itaguarense, com sede no

Município de Itaguara.

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 4.115/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Atlética  Itaguarense,  com  sede no Município  de  Itaguara.  Entidade  civil  sem  fins

lucrativos,  a  instituição  tem  como  propósito  principal  proporcionar  a  difusão  do

civismo e da cultura física, principalmente do futebol, oferecendo, ainda, competições

em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol

feminino.

A prática  esportiva  traz  benefícios  para  a  saúde física  e  mental,  melhorando a

qualidade de vida das pessoas. Realizar atividades esportivas com regularidade pode

reduzir  o risco de acometimento  de  doenças,  especialmente das provocadas pelo

sedentarismo,  além  de  propiciar  relações  sociais  mais  saudáveis  e  harmônicas.

Portanto,  no  cumprimento  de  sua  finalidade,  a  referida  instituição  reveste-se  de

indiscutível importância, prestando grande contribuição à sociedade. Consideramos,

portanto, meritória a intenção de declarar a entidade como de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto,  somos pela aprovação do Projeto  de Lei  nº  4.115/2013 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.286/2013

Comissão de Cultura
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Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 4.286/2013 institui

a Comenda Nhá Chica.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de Constituição

e Justiça,  que concluiu  pela  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer de 1º turno, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, XVII, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por finalidade instituir a Comenda Nhá Chica, com o

intuito  de  homenagear  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  tenham  se  destacado  na

realização de atividades visando à melhoria das condições de vida e bem-estar da

população,  especialmente  na  área da saúde.  Essa condecoração será concedida,

anualmente,  pelo  governador  do  Estado,  no  dia  2  de  maio,  em  cerimônia  a  ser

realizada no Município de Baependi.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  no  seu  exame preliminar,  apresentou  o

Substitutivo  nº  1,  com o  objetivo  de  corrigir  algumas  impropriedades  jurídicas  na

proposição em tela tal como originalmente apresentada.

A comenda  que  se  pretende  instituir  é,  em  primeiro  lugar,  uma  homenagem  a

Francisca de Paula de Jesus,  conhecida como Nhá Chica. Nascida no Distrito de

Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno, Município de São João del-Rei, ela viveu

a maior parte de sua vida no Município de Baependi, onde veio a falecer, em 1895.

Filha e neta de escravos,  analfabeta e órfã aos dez anos, Nhá Chica sempre se

dedicou à melhoria da qualidade de vida dos mais necessitados, especialmente na

área da saúde, o que lhe valeu o título de Mãe dos Pobres.

O seu trabalho permanente em prol dos carentes inspirou as irmãs carmelitas de

Baependi a fundarem, em 1954, a Associação Beneficente Nhá Chica, entidade que,

em  regime de  semi-internato,  atende  200 crianças  e  adolescentes  com  aulas  de

reforço,  educação  física,  educação  musical,  dança,  artes  manuais,  informática,

noções de higiene e sociabilização, alimentação e acompanhamento psicológico, com

assistência estendida às suas famílias.
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Dessa forma, somos favoráveis à proposição em análise que, mais do que instituir

condecoração  para  cidadãos  e  instituições  que  se  destacam  na  busca  e  no

desenvolvimento de ações e tecnologias em prol da saúde, reverencia a figura de

Nhá Chica.

Por  fim, cabe lembrar que, ao lado do trabalho de caridade, Nhá Chica sempre

promoveu  a  fé  e  a  religiosidade,  o  que  resultou  na  sua  beatificação  pela  Igreja

Católica, em 4/5/2013.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de Lei nº 4.286/2013, na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Elismar Prado,  presidente e relator  -  Gustavo Valadares -  Dalmo Ribeiro Silva -

Tiago Ulisses.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.371/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública  o Padre Sérgio Futebol  Clube, com sede no

Município de Dores de Guanhães.

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.

1. Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública  o Padre Sérgio

Futebol Clube, com sede no Município de  Dores de Guanhães, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  promover  o

desenvolvimento da educação física no Município de Guanhães.

Na consecução desse propósito, a instituição realiza atividades de interesse cívico,

esportivo e educativo.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  instituição no fomento  a



1625
____________________________________________________________________________

atividades esportivas e culturais no Município de Dores de Guanhães, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.371/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 575/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.854/2010, “dispõe sobre o controle da

reprodução de cães e gatos e dá outras providências”.

O  projeto  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo de  4/3/2011  e  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável para receber parecer.

Cabe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

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

III, do Regimento Interno.

Em razão da semelhança de objeto, foram anexados à proposição, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 261/2011, do deputado Fred

Costa, que “normatiza o controle da eutanásia de cães portadores de leishmaniose

visceral  canina  no Estado  de  Minas  Gerais”;  o  Projeto  de  Lei  nº  2.085/2011,  do

deputado Fred Costa, que “dispõe sobre a eutanásia em animais no Estado de Minas

Gerais e dá outras providências”; o Projeto de Lei nº 2.086/2011, do deputado Fred

Costa, que “dispõe sobre os procedimentos de esterilização de animais domésticos

no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”; o Projeto de Lei nº 2.206/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.382/2008,  requerido  pelo

deputado  Anselmo  José  Domingos,  que  “dispõe  sobre  a  regulamentação  da

eliminação da vida de cães e gatos e dá outras providências”; o Projeto de Lei nº

2.738/2011,  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  “institui  a  política  estadual  de
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controle da natalidade de cães e gatos e dá outras providências”; e o Projeto de Lei nº

4.272/2013,  do  deputado  Fred  Costa,  que  “institui  o  Programa  Estadual  de

Identificação e Controle da População de Cães e Gatos e dá outras providências”.

Fundamentação

A proposição sob exame objetiva regular a proteção e a reprodução de cães e gatos

no âmbito do Estado. Estabelece, para tanto, que “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  e  adoção,  e  de  campanhas  educacionais  para  a

conscientização  pública  da  relevância  de  tais  atividades,  cujas  regras  básicas

seguem descritas nesta lei”.

O projeto pretende proibir “a eliminação da vida de cães e de gatos pelos órgãos de

controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres”, com

exceção  da  possibilidade  de  eutanásia,  “permitida  nos  casos  de  males,  doenças

graves  ou  enfermidades  infectocontagiosas  incuráveis  que  coloquem  em  risco  a

saúde de pessoas ou de outros animais”.

Dispõe que os animais que não se enquadrarem nas hipóteses que justificam a

eutanásia  serão  esterilizados  e  disponibilizados  para  adoção  e  registro,  após

identificação.

Determina  ainda  que  “o  animal  com  histórico  de  mordedura  injustificada  e

comprovada por laudo médico será inserido em programa especial de adoção, com

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”.

Prevê também que “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”.  Complementa  que  “o  animal

reconhecido como comunitário  será recolhido para fins de esterilização,  registro e

devolução à  comunidade  de  origem,  após identificação e  assinatura  de  termo de

compromisso de seu cuidador principal”.
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Estabelece  que,  para  efetivação  do  programa,  o  poder  público  poderá  destinar

locais para a manutenção e a exposição dos animais disponibilizados para adoção,

promover campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização e

de vacinação periódica, fornecer orientação técnica aos adotantes e ao público em

geral  sobre os princípios da tutela responsável  de animais e “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”.

Por fim, define que a infração aos seus dispositivos acarretará a aplicação de multa

pecuniária  no  valor  correspondente  a  500  Unidades  Fiscais  do  Estado de Minas

Gerais - Ufemgs -, aplicada em dobro na hipótese de reincidência, e que as despesas

decorrentes da sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

As  demais  proposições  mencionadas  no  relatório  praticamente  reproduzem  ou

detalham essas disposições constantes na principal.

À vista do disposto nos arts. 65 e 66 da Constituição do Estado, não vislumbramos

óbice à iniciativa parlamentar na espécie.

Além disso, segundo o art. 24 da Constituição da República, fauna, conservação da

natureza e proteção do meio ambiente e da saúde são matérias  de competência

legislativa concorrente. Significa isso, conforme os §§ 1º a 4º do mesmo artigo, que à

União  compete  editar  as  normas  gerais,  cabendo  aos  estados  membros  da

Federação suplementar essas normas, mediante o estabelecimento de disposições

específicas, em função das respectivas peculiaridades, e editar suas próprias normas

gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal.

Devemos considerar, entretanto, que, de acordo com o disposto no inciso I do art.

30 da chamada Magna Carta,  compete aos municípios legislar  sobre assuntos de

interesse local.

Ademais, segundo o art. 23 desse diploma, é competência comum da União, dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública,

proteger o meio ambiente e preservar as florestas, a fauna e a flora.

Importa registrar, a propósito, que a Lei Complementar Federal nº 140, de 2011, que

“fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
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23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito

Federal  e  os  municípios  nas  ações  administrativas  decorrentes  do  exercício  da

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção

do  meio  ambiente,  ao  combate  à  poluição  em  qualquer  de  suas  formas  e  à

preservação  das  florestas,  da  fauna  e  da  flora”,  adotou  claramente  o  critério  do

impacto  geográfico  como fator  determinante  da  atuação  prioritária  da  União,  dos

estados ou dos municípios.

Nesse diapasão, observamos que a legislação estadual em vigor estabelece que o

controle da população animal é matéria de predominante interesse local, conforme o

art. 40 da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas

Gerais:

“Art.  40 - A criação e o controle da população animal serão regulamentados por

legislação municipal, no âmbito de sua competência, na defesa do interesse local,

respeitadas as disposições federais e estaduais pertinentes”.

Por outro lado, ainda no exame preliminar de viabilidade da proposição, cumpre

analisar em que medida os projetos sob exame efetivamente introduzem direito novo

no ordenamento jurídico.

Nos termos da Constituição da República:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e

futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais a crueldade. (...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão

os  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados (…)”.

Para fins de dar cumprimento a essas disposições constitucionais, editou-se a Lei

Federal nº 9.605, de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas
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derivadas  de  condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente,  e  dá  outras

providências”.

Como regra geral, nos termos desta lei:

“Art. 25 - Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos,

lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º - Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos,

fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de

técnicos habilitados (...)”.

A propósito dos crimes contra a fauna, dispõe o mesmo diploma:

“Art.  32  -  Praticar  ato de abuso,  maus-tratos,  ferir  ou mutilar  animais  silvestres,

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 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 morte do animal.

(…)

Art. 37 - Não é crime o abate de animal, quando realizado:

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;

II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora

de  animais,  desde  que  legal  e  expressamente  autorizado  pela  autoridade

competente;

(…)

IV  -  por  ser  nocivo  o  animal,  desde  que  assim  caracterizado  pelo  órgão

competente”.

Observamos, finalmente, que a já referida Lei nº 13.317, de 1999, ao dispor sobre o

controle  de  zoonoses  no  Estado,  também  estabelece  normas  relacionadas  ao

conteúdo das proposições sob exame. Senão, vejamos:

“Art. 34 - Para os efeitos desta lei, entende-se por controle de zoonoses o conjunto

de ações que visam a prevenir,  diminuir  ou eliminar os  riscos e agravos à saúde

provocados por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrópico. (…)
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Art.  35  -  Os  serviços  de  controle  de  zoonoses  no  Estado  serão  estruturados

segundo os princípios do SUS e obedecerão às seguintes diretrizes:

I  -  definição  e  utilização  dos  critérios  epidemiológicos  para  a  organização  dos

serviços de controle e diagnóstico de zoonoses;

II  -  desenvolvimento  de  ações  de  combate  e  controle  dos  vetores,  animais

reservatórios  e  sinantrópicos  e  dos  agravos  à  saúde,  de  forma  integrada  com  a

vigilância epidemiológica, de saneamento, meio ambiente, educação, comunicação

social  e  saúde  do  trabalhador,  ressaltando  o  caráter  de  complementaridade  do

combate químico.

(…)

Art. 38 - Fica o proprietário de animal doméstico obrigado a:

I  -  mantê-lo  permanentemente  imunizado  contra  as  doenças  definidas  pelas

autoridades sanitárias;

II  -  mantê-lo  permanentemente  em  perfeitas  condições  sanitárias  e  de  saúde,

compatíveis  com  a  preservação  da  saúde  coletiva  e  a  prevenção  de  doenças

transmissíveis, bem como tomar as providências pertinentes à remoção de dejetos

por ele produzidos;

III - mantê-lo distante de local onde coloque em risco o controle da sanidade dos

alimentos e outros  produtos de interesse da saúde ou comprometa a higiene e a

limpeza do lugar;

IV  -  permitir,  sempre  que  necessário,  a  inspeção  pela  autoridade  sanitária,  no

exercício de suas funções, das dependências de alojamento, das condições de saúde

e das condições sanitárias do animal sob sua guarda;

V  -  acatar  as  medidas  de saúde decorrentes  das  determinações  da autoridade

sanitária  que  visem à  preservação  e  à  manutenção da  saúde  e  à  prevenção  de

doenças transmissíveis e de sua disseminação.

§ 1º - A inspeção a que se refere o inciso IV deste artigo compreende a execução

de provas sorológicas e a apreensão e o sacrifício do animal considerado perigoso à

saúde.

§ 2º - Cabe ao proprietário, no caso de morte do animal, a disposição adequada do

cadáver ou seu encaminhamento ao serviço sanitário competente.
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Art. 39 - O proprietário que já não tiver interesse em manter seu animal solicitará ao

órgão responsável orientação sobre sua destinação, não podendo abandoná-lo .

Parágrafo único -  Compete ao poder público definir  os locais adequados para a

destinação do animal a que se refere o caput deste artigo.”.

Em  que  pese  a  toda  essa  normatividade,  observamos  que  os  ordenamentos

jurídicos  federal  e  estadual  não  disciplinam  diretamente  o  controle  público  da

reprodução de cães e gatos no território nacional ou estadual. De fato, a matéria toca

sensivelmente  ao  interesse  local,  em  razão  da  acentuada  diversidade  de

características e condições dos diversos municípios do Estado e, tanto mais, do País.

Não obstante, o Estado detém a prerrogativa de estabelecer normas gerais para os

municípios  em  matérias  de  competência  legislativa  concorrente,  conforme

interpretação  conjugada  dos  já  mencionados  arts.  24  e  30  da  Constituição  da

República.

A propósito da necessidade de se estabelecerem padrões de caráter geral sobre a

matéria, cumpre registrar que se encontra em gestação no âmbito do Ministério da

Saúde a instituição de “norma técnica relativa às ações e aos serviços públicos de

saúde voltados para a vigilância, prevenção e o controle das zoonoses, doenças de

transmissão vetorial e acidentes causados por animais de relevância epidemiológica”,

conforme a Consulta Pública nº 1, de 9 de julho de 2013, da Secretaria de Vigilância

em Saúde do Ministério.

Considerando,  porém,  os  mencionados  constrangimentos,  bem  como  a

complexidade da matéria, entendemos que eventual legislação estadual deve mesmo

restringir-se ao estabelecimento de normas gerais,  sem prejuízo para a relevância

das decisões suscitadas pelas proposições em apreço. Nesse sentido, entendemos

impertinente,  sobretudo,  a  previsão de  sanção na forma  proposta,  em  função da

indefinição dos destinatários e mesmo das autoridades competentes para aplicação

da penalidade, sem prejuízo para o caráter normativo da proposição, que estabelece

padrões e procedimentos para os serviços públicos de recolhimento de cães e gatos

no Estado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 575/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a proteção e o controle populacional de cães e gatos no Estado e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A proteção e o controle populacional  de cães e gatos no Estado serão

realizados em conformidade com o disposto nesta lei.

Art. 2º - Compete ao poder público implementar ações que promovam:

I - a proteção e a prevenção de maus-tratos a cães e gatos;

II - o controle populacional de cães e gatos, com vistas à prevenção de zoonoses;

III - a conscientização da sociedade sobre a importância da proteção e do controle

populacional de cães e gatos.

Parágrafo único - As ações de que trata o caput poderão ser realizadas por meio de

parceria com entidades públicas ou privadas.

Art. 3º - Os órgãos e entidades públicos responsáveis pelo recolhimento de cães e

gatos observarão procedimentos de manejo, transporte e guarda que assegurem o

bem-estar do animal, sendo vedados maus-tratos.

§  1º  -  Os  órgãos  e  entidades  de  que  trata  o  caput procurarão,  logo  após  o

recolhimento, devolver o animal a seu proprietário, responsável ou cuidador.

§  2º  -  Os  cães  e  gatos  recolhidos  serão  esterilizados,  mediante  procedimento

cirúrgico conduzido por profissional habilitado, observadas as normas pertinentes.

Art. 4º - É vedado o sacrifício de cães e gatos recolhidos por órgãos e entidades

públicos,  salvo  na  hipótese  de  eutanásia,  cabível  nos  casos  de  enfermidade

infectocontagiosa  comprovadamente  incurável  que  coloque  em  risco  a  saúde  de

pessoas ou de outros animais.

§ 1º - A eutanásia de que trata o caput poderá ser realizada pelo serviço de controle

de zoonoses, observadas as normas pertinentes.

§ 2º - Fica assegurado às instituições que tenham entre suas finalidades a proteção

de animais o acompanhamento dos procedimentos da eutanásia de que trata o caput.

Art. 5º - Os cães e gatos recolhidos que não forem resgatados pelos respectivos

proprietários, responsáveis ou cuidadores ficarão disponíveis para adoção, após sua
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identificação e esterilização.

Parágrafo único - É proibida a entrega de cães e gatos recolhidos por órgãos ou

entidades  públicos  para  a  realização  de  pesquisa  científica  ou  apresentação  em

evento de entretenimento.

Art.  6º  -  O  poder  público  promoverá  campanhas  educativas  de  conscientização

sobre a necessidade da proteção e do controle populacional de cães e gatos que

abordem:

I - a importância da esterilização cirúrgica para a saúde e o controle reprodutivo de

cães e gatos;

II - a necessidade de vacinação e desverminação de cães e gatos para a prevenção

de zoonoses;

III  -  a  importância  da  guarda  responsável  de  cães  e  gatos,  levando  em

consideração as necessidades físicas, biológicas e ambientais desses animais, bem

como a manutenção da saúde pública e do equilíbrio ambiental;

IV - as vantagens da adoção de cães e gatos;

V - o caráter criminoso do abuso e dos maus-tratos contra animal doméstico, nos

termos do art. 32 da Lei Federal nº 9.605, de 1998.

Art. 7º - Fica acrescentado ao art. 40 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 40 - (…)

Parágrafo único - As atividades de comercialização de animais domésticos e de sua

criação para fins de reprodução dependem de licença do poder público municipal.”.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.365/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Fred Costa, visa autorizar o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piedade  de  Ponte  Nova  o  imóvel  que
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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

O projeto de lei em análise tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Piedade de Ponte Nova o imóvel com área de 10.008m², situado no

lugar denominado Fazenda Bituruna, na zona rural desse município, e registrado sob

o nº 10.767, a fls. 40 do livro 3-I, no Serviço Registral de Imóveis da Comarca de

Ponte Nova.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado ao funcionamento de

um Centro Comunitário de Assistência Social, 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 essa destinação.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos estados,  dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  embora  não  tenha  encontrado  óbice  à

tramitação da matéria, apresentou a Emenda nº 1, para adequar o texto do caput do

art. 1º à técnica legislativa.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão

analisar,  a  proposição  em  tela  não  acarreta  despesas  para  o  erário  e  não  tem

repercussão  na  lei  orçamentária,  razão  pela  qual  consideramos  que  ela  deve

prosperar nesta Casa.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.365/2012, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2013.

Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier, relator - Romel Anízio - Duarte Bechir -

Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.792/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “obriga os

estabelecimentos  civis  destinados  à  formação  de  bombeiro  civil  a  obter  prévia

habilitação pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Administração

Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,

preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.792/2013 fixa que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais - CBMMG - é o órgão responsável por promover o credenciamento de

estabelecimentos civis destinados à formação de bombeiro civil (art. 1º).

Além disso,  a proposição estabelece que o credenciamento  de instrutores e de

avaliadores também é de responsabilidade do CBMMG (art. 2º).

O projeto prevê, ainda, que as condições, o período de validade e os casos de

cassação do credenciamento serão regulamentados pelo CBMMG (art. 3º).

Segundo o art. 4º, as despesas decorrentes da aplicação da lei serão atendidas

com recursos próprios do orçamento vigente, suplementados se necessário.

O  autor  justifica  que  a  proposição  visa  garantir  maior  segurança  à  população,

exigindo o credenciamento dos instrutores, dos avaliadores e dos estabelecimentos

formadores do bombeiro civil  pelo CBMMG. Desse modo, busca-se assegurar que
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essa categoria profissional esteja efetivamente capaz de desempenhar o seu mister.

Para  esclarecimentos  sobre  a  matéria,  o  projeto  foi  baixado  em  diligência  ao

CBMMG, que se manifestou favoravelmente à tramitação da proposição, em razão de

assegurar à população mineira a qualidade na prestação dos serviços na sua área de

competência.

É importante esclarecer que a profissão do bombeiro civil foi regulamentada pela

União, através da Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

No que diz respeito aos aspectos constitucionais,  não há óbice à tramitação da

proposição. A matéria não está arrolada entre aquelas em que a Constituição deferiu

competência ao chefe do Poder Executivo, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao

presidente do Tribunal de Contas ou à Mesa da Assembleia para, privativamente,

iniciar o processo legislativo.

A presente proposição não visa criar  uma nova atribuição ao CBMMG (o que é

vedado à iniciativa parlamentar, conforme reiterados julgados do Supremo Tribunal

Federal), mas apenas explicitar uma atividade que já compete ao órgão, qual seja: a

fiscalização e a supervisão das atividades das entidades civis que atuam em sua área

de competência.

Quanto  à  competência  do  CBMMG,  estabelece  o  art.  142,  II,  da  Constituição

Estadual:

“Art.  142  -  A  Polícia  Militar  e  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  forças  públicas

estaduais,  são  órgãos  permanentes,  organizados  com  base  na  hierarquia  e  na

disciplina militares e comandados, preferencialmente, por oficial  da ativa do último

posto, competindo:

I - (…)

II - ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de defesa

civil, a prevenção e o combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e

estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra

incêndio ou qualquer tipo de catástrofe; (...)”.

Por sua vez, o art. 3º da Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999, que

dispõe sobre a organização básica do CBMMG e dá outras providências, prevê:

“Art. 3º - Compete ao Corpo de Bombeiro Militar:
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I - coordenar e executar as ações de defesa civil, proteção e socorrimento públicos,

prevenção  e  combate  a  incêndio,  perícias  de  incêndio  e  explosão  em  locais  de

sinistro, busca e salvamento;

II - atender a convocação, à mobilização do Governo Federal inclusive, em caso de

guerra  externa ou para  prevenir  grave perturbação da  ordem ou ameaça de sua

irrupção,  subordinando-se  à  Força  Terrestre  para  emprego  em  suas  atribuições

específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como participante da defesa interna e

territorial;

III - coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e dos

seus bens contra incêndios e pânico e outras previstas em lei, no Estado;

IV - exercer a polícia judiciária militar, relativamente aos crimes militares praticados

por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros Militar, nos termos

da legislação federal específica;

V - incentivar a criação de Bombeiros não militares e estipular as normas básicas

de funcionamento e de padrão operacional;

VI  -  exercer a supervisão das atividades dos órgãos e  das entidades civis  que

atuam em sua área de competência;

VII  -  aprimorar  os  recursos  humanos,  melhorar  os  recursos  materiais  e  buscar

novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população.” (grifos nossos).

Percebe-se, dessa forma, que o projeto garante um controle adequado da formação

técnica  do  bombeiro  civil,  por  meio  do  credenciamento  dos  estabelecimentos

formadores dessa categoria pelo CBMMG.

O referido credenciamento configura desdobramento  da  própria  competência  do

CBMMG, pois trata-se de mecanismo fiscalizatório da formação dos bombeiros civis e

do exercício da atividade de socorro e salvamento no âmbito do Estado.

Com o objetivo de aprimorar o projeto, de acordo com a técnica legislativa e com as

sugestões apresentadas pelo CBMMG, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.792/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o credenciamento dos estabelecimentos civis destinados à formação

de bombeiro civil pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos civis destinados à formação do bombeiro civil deverão

ser credenciados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O credenciamento a que se refere o  caput  deste artigo se dará

após prévia demonstração do atendimento das normas técnicas, estrutura logística,

qualidade e condições de ensino e de segurança.

Art.  2º - As condições de credenciamento, o período de validade e os casos de

aplicação de penalidades serão estabelecidos em regulamento.

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

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.235/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Pompílio Canavez, a proposição em epígrafe ”dispõe sobre

a obrigatoriedade de as concessionárias de serviços de transporte intermunicipal de

passageiros, no Estado, eliminarem os degraus e instalarem ar condicionado em seus

veículos.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/6/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de Constituição e  Justiça e de  Transportes  para  receber  parecer,  nos

termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Fundamentação

A proposição em exame obriga as concessionárias de transporte intermunicipal por

ônibus a retirar os degraus e instalarem ar condicionado em seus veículos. O projeto
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estabelece,  ainda,  que  os  degraus  a  serem  retirados  são  os  existentes  tanto  na

entrada quanto na saída dos veículos, submetendo ao Estado a regulamentação da

matéria.

Apesar da preocupação do autor em assegurar mais comodidade aos usuários do

transporte  coletivo  urbano  intermunicipal,  o  projeto  não  se  coaduna  com  o

ordenamento  constitucional  vigente,  conforme  demonstraremos  ao  longo  desta

fundamentação.

Tem sido frequente a apresentação nesta Casa de projetos de lei que acarretam

obrigações aos concessionários de serviços públicos, o que implica interferência no

equilíbrio financeiro do contrato, que é uma garantia legal do concessionário.

O serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros é

uma atividade de competência do Estado, que poderá prestá-lo diretamente, por meio

de seus próprios órgãos, ou mediante contrato de concessão, conforme prescreve o

art.  10, IX, da Carta Mineira.  A concessão de serviço público é uma categoria de

contrato administrativo e, nessa condição, o Estado participa da relação jurídica com

supremacia  de  poder  em  face  do  concessionário,  razão  pela  qual  goza  de  um

conjunto de poderes especiais com vistas à satisfação do interesse público. Entre

essas prerrogativas, pode-se mencionar o poder de alteração unilateral do ajuste, o

poder de controle e fiscalização do avençado, o poder de rescisão unilateral e de

aplicação de penalidades.

Não obstante as prerrogativas asseguradas ao Estado, também chamado de Poder

concedente, o concessionário de serviço público tem direito ao equilíbrio financeiro do

contrato, que é a relação entre os encargos da empresa e a remuneração que lhe é

devida. No caso específico da concessão, a remuneração do particular contratante

advém da cobrança de tarifas dos usuários. Vê-se, portanto, que é lícito ao Estado,

que  é  parte  do  contrato  de  concessão,  modificar  unilateralmente  as  cláusulas

regulamentares relacionadas à prestação do serviço, embora tenha o dever jurídico

de  atualizar  o  ajuste  para  preservar  o  equilíbrio  econômico,  que  é  uma garantia

estabelecida em proveito da empresa concessionária.

Normalmente,  as  modificações  efetivadas  nesses  contratos  ocorrem por  ato  do

Poder Executivo, por meio de termo aditivo,  por  ser ele o gestor do serviço e do
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contrato. Entretanto, há casos em que essas alterações resultam de ato legislativo

propriamente dito, ou seja, é o próprio legislador que introduz novas obrigações ao

concessionário  do  serviço  ou  estabelece  disposições  que  interferem,  direta  ou

indiretamente, na execução do contrato.

No  que  se  refere  à  possibilidade  de  alteração  de  contratos  em  vigor  pela  via

legislativa, é importante observar que a edição de lei que proponha tais alterações é

matéria polêmica tanto na doutrina quanto na jurisprudência. No Supremo Tribunal

Federal - STF -, há decisões em ambos os sentidos. O citado órgão jurisdicional já

declarou  a  inconstitucionalidade  de  leis  estaduais  que  interferiram  em  contratos

administrativos em curso e criaram novos encargos para os concessionários, sob o

argumento  de  afronta  ao  princípio  do  equilíbrio  financeiro  e  de  ingerência  do

Legislativo na gestão de contratos celebrados pelo Executivo (ADI 2.229-MC e ADI

2.733-ES, respectivamente).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.649-6 - DF -, que arguiu

a constitucionalidade da Lei Federal nº 8.899, de 1994, que concede passe livre às

pessoas  com  deficiência  no  transporte  coletivo  interestadual,  o  STF  decidiu  pela

possibilidade de alteração contratual por meio de lei e declarou a improcedência da

citada  ADI.  É  possível  observar  na  fundamentação  deste  acórdão  o  objetivo  de

concretizar  medidas  para  inserir  as  pessoas  com  necessidades  especiais  na

sociedade,  assegurando-lhes a igualdade de oportunidades e  a  humanização das

relações  sociais,  em cumprimento  aos  fundamentos da  República de cidadania  e

dignidade da pessoa humana.

Em sua decisão, a ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, relatora do processo,

entendeu que, se a lei acarretar desequilíbrio financeiro do contrato, o que deve ser

analisado caso a caso, cabe ao concessionário tomar as providências cabíveis para

restaurar essa equação matemática. Observa-se, assim, tanto no plano doutrinário

como no jurisprudencial,  posições  nos  dois  sentidos,  muito  embora  seja  possível

inferir  do  acórdão  relatado  pela  ministra  a  interpretação  que  as  alterações  dos

contratos de concessão pela via legislativa se justificam diante da concretização de

direitos  fundamentais  constitucionalmente  assegurados,  o  que  não  nos  parece

ocorrer na proposição ora analisada. Desse modo, as modificações efetivadas nesses
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contratos  devem ocorrer,  normalmente,  por  ato  do  Poder  Executivo,  por  meio  de

termo aditivo, por ser ele o gestor do serviço e do contrato.

Em um ou em outro caso cabe ao concessionário tomar as providências cabíveis

para restaurar  as  condições estipuladas no contrato.  Isso porque a alteração nos

contratos  de  concessão  de  serviço  público,  como  em  qualquer  contrato

administrativo,  deve ser  efetivada mediante termo de aditamento e  com a devida

atualização do equilíbrio financeiro. Explicamos: a delegação do serviço transfere ao

particular apenas a execução do serviço público, e não a titularidade, que permanece

com o Poder concedente. Isto significa que o Estado continua sendo o responsável

pela prestação do serviço.

Nessa linha de pensamento, é o Poder concedente que, segundo seus critérios de

conveniência ou oportunidade, tem condições de optar, em última análise, por uma ou

outra medida compensatória, ou seja, a matéria está inserta no poder de controle e

fiscalização outorgado ao Poder concedente, consoante o art. 3º da Lei Federal nº

8.987, de 1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, e,

assim, caracteriza medida administrativa, concreta, que deve ser tomada no âmbito

do Poder Executivo. Trata-se de ato discricionário, portanto.

Cumpre-nos dizer que, normalmente, o reequilíbrio econômico do contrato é feito

mediante a revisão da tarifa paga pelo usuário do serviço. Nada impede, contudo, que

o Executivo tome providências de outra natureza, como, por exemplo, a ampliação do

prazo contratual ou previsão de dotações orçamentárias específicas com o fim de

indenizar o concessionário do serviço.

Em  conclusão,  a  readequação  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  é

obrigação  do  Poder  concedente  quando  a  equação  matemática  prevista

originariamente no edital e no contrato for alterada em prejuízo do concessionário.

Alem  disso,  via  de  regra,  as  alterações  unilaterais  dos  contratos  firmados  com

concessionários de serviços públicos decorrem de ato do Poder Executivo, sendo a

via legislativa medida excepcional e que se justifica a partir  da necessidade de se

assegurarem direitos fundamentais constitucionalmente consagrados aos usuários do

transporte intermunicipal. Por essas razões, entendemos incabível a interferência do

Poder Legislativo por meio da proposição em análise.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.235/2013.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.431/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado  Leonardo Moreira,  a  proposição em epígrafe  “proíbe  a

comercialização de veículos novos com pneu reserva (estepe) menor que os demais

pneus e rodas do veículo, no âmbito do Estado”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela proíbe a comercialização de veículos novos com pneu reserva

(estepe) menor que os demais pneus e rodas do veículo, no âmbito do Estado.

O art. 2º do projeto prevê que o descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao

infrator multa no valor de 10% do valor do veículo, a qual reverterá em favor de seu

proprietário. De acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo, o consumidor

poderá exigir  a substituição do estepe por outro com dimensões idênticas às dos

demais pneus e rodas do veículo.

Por fim, o art. 3º impõe que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-

MG -  notifique  o  infrator  do  disposto  nesta  lei  a  cada irregularidade e  informe o

condutor acerca do direito à substituição do estepe

Não obstante a nobre intenção do parlamentar, o projeto não pode prosperar nesta

Casa Legislativa, pois padece de vício de inconstitucionalidade.

O  princípio  fundamental  a  orientar  o  legislador  constituinte  na  divisão  de
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competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo

este,  competem  à  União  as  matérias  de  predominante  interesse  nacional,  e  aos

estados  as  de  predominante  interesse  regional,  restando  aos  municípios  as  de

predominante interesse local.

Os  meios  de  circulação  e  transporte  interessam  a  todo  o  País,  por  isso  a

Constituição reservou à União a competência privativa para legislar sobre a matéria.

No exercício da competência que lhe outorga o art. 22, inciso XI, a União editou a Lei

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

O CTB instituiu,  em seu art.  5º,  o  chamado Sistema Nacional  de Trânsito,  que

consiste no conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal

e dos municípios que têm por função o exercício das atividades de planejamento,

administração,  normatização,  pesquisa,  registro  e  licenciamento  de  veículos,

formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação

do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e

aplicação de penalidades.

De acordo com o  art.  12,  inciso  I,  do  CTB, o  Conselho  Nacional  de  Trânsito  -

Contran - é o órgão máximo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito.

O  Sistema  Nacional  de  Trânsito  deve  operar  de  modo  integrado,  a  partir  da

uniformização  de  procedimentos  técnicos  adotados  por  todos  os  estados  da

Federação.  Por  esse motivo,  as  disposições contidas  no  CTB são densificadas e

regulamentadas nas resoluções do Contran, que detém, entre outras, competência

para  alterar  os  equipamentos  de  trânsito  (art.  12,  XI,  CTB);  para  estabelecer

equipamentos obrigatórios dos veículos (art. 105,  caput,  CTB); e para disciplinar o

uso e determinar as suas especificações técnicas (art. 105, § 1º, CTB).

Cabe  ressaltar  que  o  Contran,  fazendo  uso  dessa  prerrogativa  legal,  editou  a

Resolução nº 14, de 1998, que estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota

de  veículos  em  circulação.  Em  seu  art.  1º,  inciso  I,  tal  resolução  enumera  os

equipamentos indispensáveis para os veículos automotores. No art. 2º, V, inclusive, a

norma do Contran dispensa o pneu e aro sobressalente, macaco e chave de roda

para alguns tipos de veículo.

De  fato,  como  ressaltou  o  autor  da  proposição,  a  segurança  dos  veículos
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representa a segurança de seus usuários, ainda mais na condição de consumidores.

Ocorre  que  o  objetivo  perseguido  pelo  projeto,  embora  meritório,  não  encontra

respaldo no texto constitucional, visto que versa sobre tema atinente a trânsito.

Nesse pormenor, é ampla e pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

relativa à inviabilidade de leis estaduais cujo teor conflita com a regra do art. 22, XI,

da Constituição Federal.  No julgamento da ADI nº 2928-2, publicada no  Diário da

Justiça de 15/4/2005, o Pretório Excelso declarou a inconstitucionalidade de lei  do

Estado de São Paulo por conter norma atinente à legislação de trânsito. Conforme

assinalou  o  ministro  Eros  Grau,  relator  da  matéria,  aquela  “Corte,  em

pronunciamentos  reiterados,  assentou  que  a  Constituição  de  1988  conferiu

exclusivamente à União a  competência para legislar  sobre trânsito.  Além disso,  é

firme  o  entendimento  de  que,  até  o  advento  de  lei  complementar  previsto  no

parágrafo único do mencionado art. 22, os Estados-membros não podem legislar a

propósito das matérias relacionadas no preceito, entre as quais incluiu-se o trânsito”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.431/2013.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.342/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Luiz  Henrique,  a  proposição  em  epígrafe  obriga  as

operadoras de planos de saúde a avisar prévia e individualmente os seus clientes

sobre o descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clínicas e laboratórios

no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,
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constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Por  decisão  da  presidência,  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/8/2013,

determinou-se  a  desanexação  da  proposição  em  análise  do  Projeto  de  Lei  nº

725/2011,  de  autoria  do  deputado  Gilberto  Abramo,  uma  vez  que,  na  data  da

anexação, o Projeto de Lei nº 725/2011 já havia sido transformado em norma jurídica.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.342/2013 visa obrigar as operadoras de planos de saúde que

atuam no âmbito do Estado a notificar prévia e individualmente os seus clientes sobre

o descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clínicas e laboratórios (art. 1º),

no prazo mínimo de 24 horas anteriores ao descredenciamento (§1º). A proposição

determina  que  as  informações  sobre  o  descredenciamento  poderão  ser

encaminhadas por qualquer meio que assegure ao consumidor o seu recebimento,

vedada a utilização exclusiva de comunicação verbal  (§2º).  Prevê,  por  fim, que o

descumprimento das disposições previstas na lei acarretará a aplicação de multa a

ser fixada em regulamento, a qual será aplicada em dobro, em caso de reincidência

(art. 3º).

O  deputado  proponente  justifica  a  apresentação  da  proposição  informando

inicialmente  que  as  operadoras  de  planos  de  saúde  têm  realizado  esse

descredenciamento  sem  comunicar  prévia  e  individualmente  aos  seus  clientes.

Aponta  também  que  a  3ª  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  manifestou-se

recentemente  sobre  a  obrigatoriedade  das  operadoras  de  planos  de  saúde  de

prestarem  informações  direta  e  individualmente  aos  seus  clientes  sobre  o

descredenciamento.  Ainda  segundo  o  deputado,  a  presente  proposição  tem  por

objetivo  evitar  que  os  consumidores  sejam  prejudicados  com  as  interrupções  de

tratamentos  em  virtude  de  não  terem  sido  informados  previamente  sobre  o

descredenciamento.

A matéria constante da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de

iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela qual

a iniciativa legislativa, nesse caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do

art. 65 do referido diploma.
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Além disso, depreende-se do disposto no inciso V do art. 24 da Constituição da

República e na alínea “e” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a

matéria em questão encontra-se no âmbito da legislação concorrente, por relacionar-

se intrinsecamente com o direito dos consumidores.

Analisando a legislação que trata da matéria, destacamos, em âmbito federal, além

do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), a Lei nº 9.656, de 3 de

junho de 1998,  que dispõe sobre  os  planos  e  seguros  privados  de  assistência  à

saúde, cujo parágrafo único do art. 16 assim dispõe: “A todo consumidor titular de

plano individual ou familiar será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição,

cópia  do  contrato,  do regulamento  ou  das condições  gerais  dos produtos de que

tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em

linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e obrigações.”

No âmbito desta Casa Legislativa, a matéria foi regulamentada, recentemente, com

a aprovação da Lei nº 20.809, de 26 de julho de 2013, que obriga as seguradoras e

as  operadoras  de  planos  de  assistência  à  saúde  a  fornecer  ao  consumidor  livro

contendo a relação de credenciados ou referenciados. Nos termos do disposto no art.

1º da referida lei, “as seguradoras e as operadoras de planos de assistência à saúde,

definidas  pela  Lei  Federal  n°  9.656,  de  3  de  junho  de  1998,  ficam  obrigadas  a

fornecer ao consumidor, quando da assinatura do contrato, livro contendo a relação

dos  médicos,  por  especialidade,  e  dos  hospitais,  clínicas  e  demais  entidades

credenciados  ou  referenciados,  com  os  respectivos  endereços  e  telefones”.  O

parágrafo único complementa o texto informando que “qualquer alteração nos dados

a que se refere o caput deverá ser formalmente comunicada ao contratante“.

Recentes  decisões  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  passaram  a  exigir  que  as

operadoras de planos de saúde informem individualmente cada associado sobre o

descredenciamento de médico e hospitais. Nesse sentido, transcrevemos a ementa

do Recurso Especial nº 1144840/SP:

“Consumidor. Plano de saúde. Rede conveniada. Alteração. Dever de informação

adequada. Comunicação individual de cada associado. Necessidade.

1. Os arts. 6º, III,  e 46 do CDC instituem o dever de informação e consagram o

princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em
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que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato.

Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na

formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

2. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente,

permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato

atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado

ou vontade qualificada.  Diante disso, o comando do art.  6º,  III,  do CDC, somente

estará  sendo  efetivamente  cumprido  quando  a  informação  for  prestada  ao

consumidor  de  forma adequada,  assim  entendida  como aquela  que se  apresenta

simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da

comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou

destituídas de qualquer serventia para o consumidor.

3. A rede conveniada constitui informação primordial na relação do associado frente

à operadora  do plano de saúde,  mostrando-se determinante na decisão quanto à

contratação e futura manutenção do vínculo contratual.

4. Tendo em vista a importância que a rede conveniada assume para a continuidade

do contrato,  a  operadora  somente  cumprirá  o  dever  de informação se comunicar

individualmente cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais.

5.  Recurso  especial  provido”.  (Relatora  ministra  Nancy  Andrighi,  3ª  Turma,

julgamento em 20/03/2012, DJE de 11/04/2012.)

Assim,  propomos  a  alteração  da  Lei  nº  20.809,  de  2013,  de  modo  a  incluir

dispositivo que obrigue as seguradoras e as operadoras de planos de assistência à

saúde  a  informar  individualmente  cada  associado  sobre  o  credenciamento  ou

descredenciamento  de  médicos,  dentistas,  hospitais,  clínicas  e  laboratórios,

atendendo às recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.342/2013 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.809, de 26 de julho de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.809, de 26 de julho de 2013,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (…)

Parágrafo único - As operadoras e seguradoras a que se refere o caput informarão

por  escrito  e  individualmente  aos  seus  contratantes,  mensalmente,  sobre  o

credenciamento ou o descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clínicas e

demais entidades credenciados ou referenciados.”.

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

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2013.

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

Henrique - André Quintão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE SETEMBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.815

Declara de utilidade pública a entidade Lar Santo Antônio, com sede no Município

de Piranguçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar Santo Antônio, com sede

no Município de Piranguçu.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.816

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Instituto  Casa  Ribeiro,  com  sede  no

Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Instituto Casa Ribeiro,

com sede no Município de Caratinga.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.817

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Mary  Jane  Wilson,  com  sede  no

Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mary Jane Wilson, com

sede no Município de Barbacena.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.818

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Proprietários do Bairro

Odilon Rezende Andrade, com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e

Proprietários  do Bairro  Odilon Rezende Andrade,  com sede no Município de Três

Corações.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.819

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

de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

sede no Município de Betim.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.820

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Doutor Eduardo

- Ambde -, com sede no Município de Caratinga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Doutor Eduardo - Ambde -, com sede no Município de Caratinga.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.821

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Paracatuzinho, com sede

no Município de Paracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Amigos  do

Paracatuzinho, com sede no Município de Paracatu.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.822

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Betel,  com  sede  no  Município  de

Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação Betel,  com sede no

Município de Nepomuceno.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.823

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

sede no Município de Cristais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Bela Vista, com sede no Município de Cristais.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.824

Declara de utilidade pública a Liga de Motociclismo do Triângulo Mineiro, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga de Motociclismo do Triângulo

Mineiro, com sede no Município de Uberlândia.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.845

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



1653
____________________________________________________________________________

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, observado o 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

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
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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 desenvolver a integração

entre  capacidade  produtiva,  uso  e  conservação  da  biodiversidade  e  dos  demais

recursos  naturais,  equilíbrio  ecológico,  eficiência  econômica  e  justiça  social,

abrangida ou não pelos mecanismos de controle de que trata a Lei Federal nº 10.831,

de 23 de dezembro de 2003, e sua regulamentação;

XII - extrativismo o sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo

sustentável, de recursos naturais renováveis;

XIII  -  sociobiodiversidade  a  relação  entre  bens  e  serviços  gerados  a  partir  de

recursos naturais, englobando produtos, saberes, hábitos e tradições próprias de um

determinado lugar ou território e de seus habitantes;

XIV - 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;

XV - 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-
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herbáceas;

XVI - nascente o afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e

dá início a um curso d’água;

XVII - olho d’água o afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente;

XVIII - leito regular a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água

durante o ano;

XIX - 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;

XX  -  aceiros  as  faixas  onde  a  continuidade  da  vegetação  é  interrompida  ou

modificada  com  a  finalidade  de  dificultar  a  propagação  do  fogo  e  facilitar  o  seu

combate, com largura variada de acordo com o tipo de material combustível, com a

localização em relação à configuração do terreno e com as condições meteorológicas

esperadas na época de ocorrência de incêndios;

XXI  -  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;

XXII - 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 em que se 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. 3º - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - de utilidade pública:
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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,  as  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. 65;

3) outras atividades, na forma do regulamento desta lei;

e)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional

ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo Federal

ou Estadual;

II - de interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais

como prevenção,  combate e controle do fogo, controle da erosão,  erradicação de

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;

b)  a  exploração  agroflorestal  sustentável  praticada  na  pequena  propriedade  ou

posse  rural  familiar  ou  por  povos  e  comunidades  tradicionais,  desde  que  não

descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da

área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades

educacionais e culturais ao ar livre em áreas 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
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antrópica  consolidada,  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 e à regularização de vazão para fins de perenização de

curso d’água;

h)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à

atividade  proposta,  definidas  em  ato  do  Chefe  do  Poder  Executivo  Federal  ou

Estadual;

III - atividade eventual ou de baixo impacto ambiental:

a) a abertura de pequenas vias de acesso de pessoas e animais, suas pontes e

pontilhões;

b)  a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e

efluentes  tratados,  desde  que  comprovada  a  regularização  do  uso  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
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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 o 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

científicos;

l) a realização de atividade de desassoreamento e manutenção em barramentos,

desde  que  comprovada  a  regularização  do  uso  dos  recursos  hídricos  ou  da

intervenção nos recursos hídricos;

m) outra ação ou atividade similar reconhecida como eventual e de baixo impacto

ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente ou do Conselho Estadual

de Política Ambiental - Copam.

Art.  4º  -  As  ações  das  políticas  florestal  e  de  proteção  à  biodiversidade  serão

desenvolvidas 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  políticas  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
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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 estruturação das cadeias produtivas relacionadas ao extrativismo,

ao manejo florestal e à sociobiodiversidade;

XI - 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 por meio de Unidades de Conservação;

XII - 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;

XIII - estimular o desenvolvimento de pesquisa que potencialize a conservação da

biodiversidade e o desenvolvimento sustentável;

XIV - 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;

XV - promover a conexão entre remanescentes de vegetação e a recuperação de

áreas degradadas, visando à formação de corredores ecológicos;

XVI - promover a conservação dos ecossistemas aquáticos.
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Art. 6º - 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  da  população,

observadas as seguintes diretrizes:

I - proteção e conservação da biodiversidade;

II - proteção e conservação das águas;

III - proteção e conservação dos solos;

IV - preservação e conservação do patrimônio genético;

V  -  compatibilização  entre  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  o  equilíbrio

ambiental.

Art. 7º - 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.

CAPÍTULO II

DAS ÁREAS DE USO RESTRITO

Seção I

Das Áreas de Preservação Permanente

Art.  8º - 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. 9º - 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;
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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;

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 45º (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  25º  (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.
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§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se como:

I - relevo ondulado a área caracterizada por movimentações do terreno que geram

depressões, cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado,

ondulado, fortemente ondulado e montanhoso;

II - tabuleiro ou chapada a paisagem de topografia plana, com baixa declividade

média e superfície superior a 10ha (dez hectares), terminada de forma abrupta em

escarpa,  caracterizando-se  a  chapada  por  grandes  superfícies  a  mais  de  600m

(seiscentos metros) de altitude, na forma de regulamento;

III - escarpa a rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a 45º (quarenta e

cinco graus), que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, limitada no

topo  por  ruptura  positiva  de  declividade  e  no  sopé  por  ruptura  negativa  de

declividade, na forma de regulamento.

§ 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.

§ 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;



1663
____________________________________________________________________________

II - proteger 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.

§ 1º - 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.

§ 2º - A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no

caso de transferência de domínio ou da posse do imóvel rural.

§ 3º - 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 § 1º.

Art.  12  -  A  intervenção  em  APP  poderá  ser  autorizada  pelo  órgão  ambiental

competente em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou

de baixo impacto ambiental, 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  e  desde  que  constatada  a

ausência de alternativa técnica e locacional.

§  3º  -  A supressão da vegetação  nativa  em  APP protetora  de  vereda  somente

poderá  ser  autorizada  em  casos  de  utilidade  pública,  interesse  social,  atividades
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eventuais ou de baixo impacto ambiental e acesso à água para dessedentação de

animais ou consumo humano.

§ 4º - Não haverá direito a regularização de futura intervenção ou supressão 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.  9º desta lei,  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, na forma definida pelos 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;

V - sejam observadas as disposições da Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002.

Art. 16 - Nas APPs, em área rural consolidada conforme o disposto no inciso I do

art. 2º, 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
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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 em:

I  -  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 - extensão correspondente à metade da largura do curso d’água, observado o

mínimo de 30m (trinta metros) e o máximo de 100m (cem metros), contados da borda

da calha do leito regular, nos cursos d’água com mais de 10m (dez metros) de largura

ou para imóveis com área superior a dez módulos fiscais.

§ 3º - Nos casos de áreas rurais consolidadas em APPs no entorno de nascentes e

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
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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.

§ 6º - 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.

§ 7º - Nas APPs a que se referem os incisos I a IV e IX do art. 9º, a recomposição

das áreas rurais consolidadas será realizada de forma compatível com as atividades

autorizadas no caput deste artigo em desenvolvimento na área rural consolidada, com

a importância da atividade para a manutenção da renda familiar e com a capacidade

de investimento do proprietário ou possuidor rural.

§ 8º - Para os fins do disposto nos §§ 1º a 5º, será considerada a área detida pelo

imóvel rural em 22 de julho de 2008.

§  9º  -  A  recomposição  de  que  trata  este  artigo  poderá  ser  feita,  isolada  ou

conjuntamente, pelos seguintes métodos:

I - condução da 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;
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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

de 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

nº 12.651, de 2012, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas

áreas rurais consolidadas nos termos do caput deste artigo.

§ 12 - Nas situações previstas no caput, o proprietário ou possuidor rural deverá:

I - adotar boas práticas agronômicas de conservação do solo e da água indicadas

pelos órgãos de assistência técnica rural ou por profissional habilitado;

II - informar, no CAR, para fins de monitoramento, as atividades desenvolvidas nas

áreas consolidadas.

§ 13 - As APPs localizadas em imóveis inseridos em Unidades de Conservação de

Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data de publicação da Lei

Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, não são passíveis de ter áreas rurais

consolidadas nos termos do  caput e dos §§ 1º a 12 deste artigo, ressalvado o que

dispuser o Plano de Manejo elaborado e aprovado de acordo com as orientações do

órgão ambiental  competente,  nos termos  de regulamento,  devendo o  proprietário,

possuidor ou ocupante a qualquer título do imóvel 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 §§ 1º a 5º, como projeto prioritário, ouvidos o
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Comitê de Bacia Hidrográfica, o Copam e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos

- CERH.

§ 15 - 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  -  Será  respeitada  a  ocupação  antrópica  consolidada  em  área  urbana,

atendidas as recomendações técnicas do poder público.

Art. 18 - 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. 19 - 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. 20 - Nas áreas rurais consolidadas, nos locais de que tratam os incisos V a VIII

do  art.  9º,  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 §

1º  está  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
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as situações de risco de vida, nas APPs a que se refere o inciso VI do art. 9º, 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.  21  -  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 orientações técnicas.

Art. 22 - 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. 23 - Na implantação de reservatório d’água artificial de que trata o art. 22, o

empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de

Conservação  e  Uso  do  Entorno  de  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
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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 - Os empreendimentos em operação na data de publicação desta lei deverão

apresentar ao órgão ambiental o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno

de Reservatório Artificial de que trata este artigo, e sua aprovação é condição para a

revalidação da licença ambiental  de  operação ou a emissão da licença ambiental

corretiva.

§  4º  -  A aprovação  do  Plano  Ambiental  de  Conservação  e  Uso  do Entorno de

Reservatório Artificial será precedida de consulta pública, sob pena de nulidade do

ato administrativo.

§ 5º- O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial

poderá indicar áreas para implantação de polos turísticos e de lazer no entorno do

reservatório artificial.

§  6º  -  No Plano Ambiental  de  Conservação e Uso do Entorno de 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.

Seção II

Das Áreas de Reserva Legal

Art.  24  -  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.  25 - O proprietário ou possuidor de imóvel rural manterá, com cobertura de

vegetação nativa, no mínimo 20% (vinte por cento) da área total do imóvel a título de

Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs, excetuados os

casos previstos nesta lei.
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§ 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.

Art.  26  -  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, inclusive restrição de direitos, por qualquer órgão ambiental

competente  integrante  do  Sisnama,  em  razão  da  não  formalização  da  área  de

Reserva Legal.

Art. 27 - O proprietário ou o possuidor do imóvel rural poderá alterar a localização

da área de Reserva Legal, mediante aprovação do órgão ambiental competente.

§ 1º - A nova área de Reserva Legal proveniente da alteração a que se refere o
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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 proveniente da alteração a que se refere o

caput poderá localizar-se fora do imóvel que continha a Reserva Legal de origem nas

seguintes situações:

I - em caso de utilidade pública;

II - em caso 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. 28 - A Reserva Legal será conservada com cobertura de vegetação nativa pelo

proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou

jurídica, de direito público ou privado.

§  1º  -  Admite-se  a  exploração  econômica  da  Reserva  Legal  mediante  manejo

florestal sustentável previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama.

§ 2º  -  Para fins  de manejo florestal  sustentável  da Reserva  Legal  em pequena

propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Sisnama estabelecerão

procedimentos  simplificados  de  elaboração,  análise  e  aprovação  dos  planos  de

manejo.

§ 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.

Art. 29 - O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal, eventual e

sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização
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do órgão ambiental competente, devendo apenas ser declarados, previamente, ao

órgão  ambiental  a  motivação  da  exploração  e  o  volume  explorado,  limitada  a

exploração anual a:

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 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.

§  1º  -  No  manejo  florestal  sustentável  da  vegetação  da  Reserva  Legal  sem

propósito  comercial,  para  consumo  na  propriedade,  serão  adotadas  práticas  de

exploração seletiva.

§ 2º - Para o manejo florestal sustentável a que se refere este artigo, respeitadas as

espécies imunes de corte, fica vedado o corte de espécies ameaçadas de extinção.

Art. 30 - 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 - A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de

planta  e  memorial  descritivo,  contendo  a  indicação  das  coordenadas  geográficas

com, no mínimo, um ponto de amarração, nos termos de 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 - 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.

§ 4º - 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. 31 - O registro da Reserva Legal por meio de inscrição no CAR desobriga a

averbação no Cartório de Registro de Imóveis.
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Parágrafo único - Até o registro da Reserva Legal, o proprietário ou possuidor rural

que fizer a averbação da Reserva Legal em cartório terá direito à gratuidade.

Art.  32  -  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,  consideram-se áreas verdes urbanas 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. 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.

Parágrafo único - 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.
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Art. 34 - 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.

Art. 35 - Será admitido o cômputo das APPs no cálculo do percentual da área de

Reserva Legal a que se refere o caput do art. 25, desde que:

I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o

uso alternativo do solo;

II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação,

conforme comprovação do proprietário ao órgão ambiental competente;

III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inscrição do imóvel no CAR.

§ 1º - O regime de proteção da APP não se altera na hipótese prevista neste artigo.

§ 2º -  O cômputo de que trata o  caput deste artigo aplica-se às alternativas de

regularização previstas no art. 38 desta lei.

Art. 36 - 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.

Art. 37 - 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. 38 - 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
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no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§  2º  -  A recomposição  de  que  trata  o  inciso  II  do  caput atenderá  os  critérios

estipulados pelo órgão ambiental competente e será concluída em até vinte anos,

abrangendo, a cada dois anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária

à sua complementação.

§  3º  -  A recomposição  de  que  trata  o  inciso  II  do  caput poderá  ser  realizada

mediante  o  plantio  intercalado  de  espécies  nativas  com  exóticas,  madeireiras  ou

frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros:

I - o plantio de espécies exóticas será combinado com o plantio de espécies nativas

de ocorrência regional;

II - a área recomposta com espécies exóticas não excederá 50% (cinquenta por

cento) da área total a ser recuperada.

§ 4º -  O proprietário ou possuidor do imóvel que optar por recompor a Reserva

Legal conforme o disposto nos §§ 2º e 3º terá direito à exploração econômica da

Reserva Legal, nos termos desta lei.

§ 5º - A compensação de que trata o inciso III do  caput deverá ser precedida da

inscrição  da  propriedade  ou  posse  rural  no  CAR  e  será  feita,  isolada  ou

conjuntamente, mediante:

I - aquisição de CRA;

II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;

III  -  doação  ao  poder  público  de  área  localizada  no  interior  de  Unidade  de

Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;

IV -  cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em

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 - A área a ser utilizada para compensação deverá:

I - ser equivalente em extensão à área de Reserva Legal a ser compensada;

II - estar localizada no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;

III - estar previamente identificada como prioritária pela União ou pelo estado de

destino, se a propriedade ou posse rural estiver localizada no Estado de Minas Gerais
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e o proprietário ou o possuidor rural desejar fazer a compensação em outro estado;

IV - estar previamente identificada como prioritária 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.

§ 7º - A identificação da área prioritária de que trata o inciso IV do § 6º 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;

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.  39 - Caso não seja atendido o disposto no  caput do art.  28, o processo de

recomposição da Reserva Legal será iniciado em até dois anos contados a partir da

data de publicação da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, devendo tal

processo ser concluído nos prazos estabelecidos no PRA, sem prejuízo das sanções

administrativas, cíveis e penais cabíveis.

Art. 40 - 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
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conversões para uso alternativo do solo.

Art.  41  -  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 o cumprimento dos percentuais a que se refere o  caput  deste artigo por

meio  de  documentos,  tais  como a  descrição  de  fatos  históricos  de  ocupação  da

região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e

documentos bancários relativos à produção e pelos demais meios de prova admitidos

em direito.

Seção III

Das Unidades de Conservação

Art.  42  -  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. 43 - 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;



1679
____________________________________________________________________________

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;

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,  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
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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

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 - Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, é permitida a utilização

sustentável de recursos naturais.

§ 4º - O poder público estabelecerá normas de uso e critérios de exploração das

Unidades de Conservação de Uso Sustentável.

§  5º  -  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 data de publicação desta lei, com o objetivo de definir sua destinação com base na

categoria e função para as quais foram criadas, nos termos de regulamento.

§ 6º - 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.
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§ 7º - Para fins desta lei, entende-se por:

I - proteção integral a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas

por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;

II - uso sustentável a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade

dos  recursos  ambientais  renováveis  e  dos  processos  ecológicos,  mantendo  a

biodiversidade  e  os  demais  atributos  ecológicos,  de  forma  socialmente  justa  e

economicamente viável;

III  -  conservação  o  manejo  do  uso  humano  da  natureza,  compreendendo  a

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação

do  ambiente  natural,  para  que  possa  produzir  o  maior  benefício,  em  bases

sustentáveis,  às  atuais  gerações,  mantendo  seu  potencial  de  satisfazer  as

necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos

seres vivos em geral;

IV - 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;

V - 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;

VI - restauração a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre

degradada o mais próximo possível da sua condição original;

VII - uso indireto aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos

recursos naturais;

VIII - uso direto aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos

naturais.

Art. 44 - As Unidades de Conservação são criadas por ato do poder público.

§ 1º -  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
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definição:

I - da categoria de manejo;

II - da localização, da dimensão e dos limites da Unidade de Conservação;

III - das regras de transição a que se refere o § 1º.

§ 3º -  No processo consultivo a que se refere o  caput do § 2º,  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

processo consultivo de que tratam os §§ 2º e 3º.

§  5º  -  No  ato  de  criação  de  APA,  fundamentado  em  estudo  prévio  e  consulta

pública, estará previsto prazo e alocação de recursos pelo poder público para o ZEE.

§ 6º - 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 3º.

§ 7º - 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 3º, vedada a modificação

dos limites originais da unidade, exceto pelo acréscimo proposto.

§ 8º -  Ressalvado o disposto no § 6º, a mudança de categoria, a desafetação e a

redução  dos  limites  de  uma  Unidade  de  Conservação  serão  feitas  mediante  lei

específica.

Art. 45 - 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
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destinadas às Unidades de Conservação e atender às necessidades de implantação

e manutenção dessas Unidades de Conservação.

§ 2º - 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

participação  dos  pequenos  proprietários  ou  possuidores  rurais  familiares  na

elaboração  das  referidas  normas  e  ações,  até  o  reassentamento  ou  a  regular

transferência da posse do imóvel.

§ 3º - Na compatibilização a que se refere o § 2º deste artigo 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

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. 46 - Os planos de manejo das Unidades de Conservação serão submetidos à

aprovação do Copam.

Art. 47 - O pedido de autorização para intervenção prevista nesta lei, em Unidade

de Conservação de  Proteção Integral,  será  decidido  pelo  órgão responsável  pela

gestão da Unidade, ouvido o seu conselho consultivo, quando houver.

Parágrafo único - O pedido de autorização para intervenção prevista nesta lei, em

RPPN, será decidido pelo órgão responsável pelo reconhecimento da unidade.

Art. 48 - 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 de Conservação.

Art. 49 - 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.
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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. 50 - 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. 51 - 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.

Art. 52 - 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 § 6º 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. 53 - 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. 54 - Em áreas de inclinação entre 25º (vinte e cinco graus) e 45º (quarenta e

cinco graus), são permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades
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agrossilvipastoris  e  a  infraestrutura  física  associada  ao  desenvolvimento  dessas

atividades, observadas as boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da

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.  55  -  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 APP.

Art. 56 - 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 APP.

Art. 57 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais considerados patrimônio

ambiental nos termos do § 7º do art. 214 da Constituição do Estado ficam sujeitos às

medidas de conservação estabelecidas em deliberação do Copam, sem prejuízo do

disposto nesta lei e na legislação pertinente.

§ 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,  até  superveniência  de  regulação

federal específica, normas suplementares sobre a intervenção em cada ecossistema

associado ao bioma Mata Atlântica, que serão submetidas à aprovação do Copam.

Art.  58 -  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 nesta lei e na legislação vigente.

CAPÍTULO III

DA AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 59 - 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 pequena propriedade ou posse rural familiar, fica condicionada à

apresentação de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que o
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imóvel esteja inscrito no CAR.

Art.  60  -  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.

§ 1º - O registro da Reserva Legal em 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.

§ 3º - Para composição da área proposta de Reserva Legal a que se refere o caput,

poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas e ornamentais, compostos

por  espécies  exóticas  e  cultivadas  em  sistema  intercalar  ou  em  consórcio  com

espécies nativas da região em sistemas agroflorestais.

Art.  61 -  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. 62 - 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. 63 - 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 autorização prévia do
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órgão estadual competente.

Art. 64 - A exploração de plantações florestais localizadas em APP e Reserva Legal

está condicionada à autorização do órgão ambiental competente.

Art.  65  -  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;

V - o aproveitamento de árvores mortas, decorrentes de processos naturais, para

utilização no próprio imóvel, não sendo permitida sua comercialização ou transporte;

VI - a abertura de picadas e a realização de podas que não acarretem a morte do

indivíduo;

VII - a instalação de obras públicas que não impliquem rendimento lenhoso;

VIII  -  a  coleta  de  produtos  florestais  não  madeireiros,  nos  termos  do  art.  66,

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  espécimes  com  porte  arbustivo  e  herbáceo,  predominantemente

invasoras,  em  área  antropizada,  com  limites  de  rendimento  de  material  lenhoso

definidos em regulamento.

Art. 66 - 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,
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bulbos, bambus e raízes.

Art. 67 - 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 por órgão do Sisnama, fica condicionada à adoção de medidas

compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie.

Art. 68 - 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 aquela definida nos termos de ato conjunto da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e

da  Secretaria  de  Estado  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. 69 - 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

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.
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Art.  70  -  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. 71 - 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.

Art. 72 - Será dado aproveitamento socioeconômico e ambiental a produto florestal

cortado, colhido ou extraído, e a seus resíduos.

§  1º  -  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.

§ 2º - O aproveitamento de produtos e subprodutos e de seus resíduos oriundos

das  atividades  a  que  se  refere  o  §  1º  será  fiscalizado  e  monitorado  pelo  órgão

ambiental competente.

Art. 73 - O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha,
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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.

§  4º  -  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 a que se refere o caput, além do previsto no § 4º.

Art. 74 - Produto ou subproduto da flora transformado em carvão vegetal terá, na

forma de regulamento, seu transporte monitorado.

§ 1º - O monitoramento a que se refere o caput poderá ser realizado por meio de

execução indireta,  em quaisquer  das modalidades previstas na legislação vigente,

adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas interessadas

ou a concessão.

§ 2º - Os dados fornecidos pelo monitoramento serão utilizados para a apuração de

infração administrativa.

§ 3º - Fica facultada ao órgão ambiental competente a adoção de regime especial

de monitoramento para empresa consumidora ou para seu fornecedor, observado o

regulamento.

Art.  75 - O empreendimento minerário que dependa de supressão de vegetação

nativa  fica  condicionado à adoção,  pelo empreendedor,  de  medida compensatória
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florestal  que  inclua  a  regularização  fundiária  e  a  implantação  de  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. 76 - A exploração de cobertura vegetal nativa está condicionada à posse do

documento ambiental autorizativo original ou equivalente, nos termos definidos em

regulamento.

Art.  77 -  A pessoa física ou jurídica prestadora de serviços em que se 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. 78 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, beneficie, utilize ou consuma

produtos e subprodutos florestais oriundos de florestas nativas fica obrigada a cumprir

a  reposição  de  estoque  de  madeira  de  florestas  nativas  em  compensação  pelo

consumo,  observadas  as  diretrizes  estabelecidas  em  políticas  públicas  estaduais

relacionadas 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;
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III - recolhimento à conta de arrecadação da reposição florestal, nos casos definidos

em regulamento.

§  2º  -  A formação de florestas  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 e os valores

da base de cálculo serão estabelecidos em regulamento.

§ 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. 79 - A Conta Recursos Especiais a Aplicar, criada pela Lei nº 14.309, de 2002,

passa a reger-se por esta lei, mantendo-se sua natureza jurídica e alterando-se sua

denominação para Conta de Arrecadação da Reposição Florestal.

§ 1º - Os recursos arrecadados na Conta de Arrecadação da Reposição Florestal 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
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produtivas do manejo florestal de uso múltiplo;

III  -  estruturação  de  cadeias  produtivas  de  base  extrativista,  agroflorestal  e

agroecológica 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. 80 - Os recursos provenientes da aplicação dos emolumentos e taxas previstos

nesta lei serão destinados às atividades do IEF, conforme regulamento.

Art. 81 - A reposição florestal será feita no território do Estado, preferencialmente

em município onde ocorreu a supressão vegetal.

Art.  82  -  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  -  Devem  constar  do  PSS  o  cronograma  de  plantio  e  de  manutenção  de

florestas próprias ou de terceiros, a área de plantio e a volumetria a ser realizada pelo

empreendimento, com vistas ao suprimento florestal.

§ 2º - 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 § 6º;

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.

§ 3º - O não cumprimento do cronograma de implantação de florestas aprovado no

PSS a que se refere o inciso I do § 2º implicará a redução da produção industrial

programada  para  o  período  de  corte  equivalente  à  quantidade  de  matéria-prima
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florestal que deixará de ser produzida, até a constatação do cumprimento das metas

acordadas, sem prejuízo das demais penalidades previstas.

§ 4º- O não cumprimento do cronograma de suprimento do PSS a que se refere o

inciso II  do § 2º 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.

§  5º  -  A redução  da  produção industrial  a  que se  referem os  §§  3º  e  4º  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.

§ 6º - 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 - de terceiros, com contratos de vinculação de fornecimento da matéria-prima

produzida;

V  -  de  terceiros,  para  consumo imediato  da  matéria-prima  produzida,  conforme

limites estabelecidos em regulamento;

VI  -  de  terceiros,  adquiridas  em  mercado  futuro  com  compromisso  formal  de

fornecimento da matéria-prima contratada, conforme regulamento;

VII - de vegetação nativa submetida a plano de manejo florestal sustentável.

§ 7º -  Poderão fazer parte do PSS as ações de reposição florestal referentes à

formação de florestas de produção.

§ 8º - 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 § 6º, em volume igual ou superior ao da vinculação

anterior, com a mesma previsão de colheita, conforme regulamento.

§  9º  -  A  pessoa  física  ou  jurídica  que  utilize  madeira  in  natura oriunda

exclusivamente de florestas plantadas próprias e que atenda às condições definidas
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no  caput pode  requerer  licenciamento  único  de  todas  as  suas  fontes  anuais  de

produção e colheita.

Art.  83  -  A pessoa física ou  jurídica a que se refere o art.  82  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).

§ 1º  -  O consumo anual  a que se refere o  caput corresponde ao somatório da

matéria-prima  florestal  oriunda  de  florestas  plantadas  ou  nativas,  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  do  art.  82,  respeitados  os

percentuais  de  consumo  estabelecidos  nos  incisos  I  e  II  do  caput  deste  artigo,

estabelecerão a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas

ou de plano de manejo florestal sustentável, a partir de 2018.

Art. 84 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 82 que consumir produto

ou subproduto da flora nativa acima dos limites estabelecidos nos incisos I a III do art.

83 estará sujeita às seguintes penalidades, entre outras cabíveis:

I  -  bloqueio  de  suas operações de oferta e aceite de matéria-prima oriunda de

formações vegetais nativas;

II - pagamento da reposição florestal também sobre o valor do excedente conforme

estipulado no regulamento desta lei.

Parágrafo  único  -  O  bloqueio  a  que  se  refere  o  inciso  I  se  dará  por  meio  de

regulamentação específica.

Art. 85 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 82, 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:
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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.  82  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. 86 - A pessoa física ou jurídica obrigada a apresentar o seu PSS deverá exibir,

no  final  do  exercício  anual,  a  Comprovação  Anual  de  Suprimento  -  CAS  -,

demonstrando a origem das fontes relacionadas no PSS, conforme regulamento.

§ 1º - Os produtos e subprodutos da flora, de origem nativa, oriundos de outros

estados da Federação e relacionados na CAS deverão estar acompanhados pelos

documentos de controle de origem, sob pena de aplicação das sanções previstas em

lei.

§ 2º - No caso de aquisição de matéria-prima para consumo imediato proveniente

de florestas de produção de terceiros devidamente licenciadas por órgão competente

do  Sisnama,  o  suprimento  será  declarado  na  CAS,  relacionando,  no  mínimo,  a

identificação  do  fornecedor  e  a  quantidade  adquirida,  conforme  dispuser  o

regulamento.

Art. 87 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima florestal poderá,

a  critério  do  órgão  competente,  optar  por  quitar  o  passivo  de  reposição  florestal

apurado,  referente  ao  período  anterior  ao  ano  de  2012,  mediante  doação  ao

patrimônio público de área dentro de Unidade de Conservação de Proteção Integral

estadual, de domínio público, baseada em avaliação oficial.

Parágrafo  único  -  Fica  vedado,  para  fins  de  quitação  de  débito  de  reposição

florestal, o crédito antecipado.
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Seção III

Do Controle dos Produtos e dos Subprodutos Florestais

Art. 88 - A autorização para exploração de cobertura vegetal nativa, emitida pelo

órgão  ambiental  competente,  complementará  o  documento  ambiental  destinado  à

comercialização e ao transporte dos produtos e subprodutos florestais.

Art.  89  -  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. 90 - Ficam isentos do registro de que trata o art. 89, 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

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.
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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. 89.

Art.  91  -  O Poder  Executivo  estabelecerá  normas  de controle  ambiental  para  a

comercialização e o transporte dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa

submetidos a processamento químico ou mecânico.

Art.  92 -  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. 93 - São proibidos o uso do fogo e a prática de qualquer ato ou a omissão que

possam ocasionar incêndio florestal.

§ 1º - Para efeito desta lei, considera-se incêndio florestal o fogo sem controle em

floresta e nas demais formas de vegetação.

§ 2º - Admite-se o uso do fogo:

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 e mediante prévia aprovação do

órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo conservacionista da

vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente

à ocorrência do fogo;

III  -  em atividades vinculadas a pesquisa científica devidamente aprovada pelos

órgãos ambientais competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida;

IV  -  em  práticas  de  prevenção  e  combate  aos  incêndios  florestais,  conforme

regulamento.



1699
____________________________________________________________________________

§ 3º - Na situação prevista no inciso I do § 2º, o órgão ambiental competente exigirá

que  os  estudos  demandados  para  o  licenciamento  da  atividade  rural  contenham

planejamento específico sobre o emprego do fogo e 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.  94  -  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.  95 - 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;

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
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climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais.

Art.  96  -  A  prevenção  e  o  combate  aos  incêndios  florestais  serão  realizados

mediante ação permanente e integrada do poder público e da iniciativa privada, sob a

coordenação geral do órgão estadual ambiental competente.

Art. 97 - O proprietário ou 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 de regulamento.

Art. 98 - O Estado manterá canais de comunicação gratuitos a fim de que sejam

comunicadas as ocorrências de incêndios florestais.

Art. 99 - Serão segurados contra incêndio florestal os titulares de cargo ou função

pública que prestam serviços em atividade de combate a incêndio florestal.

Art. 100 - 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.  101  -  Os  serviços  prestados  no  combate  a  incêndios  florestais  são

considerados de relevante interesse público.

Art. 102 - 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.  103 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará normas de

apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais para a pessoa física ou

jurídica que:

I - preservar e conservar vegetação nativa;

II - implantar sistemas agroflorestais em áreas degradadas;

III - recuperar áreas degradadas com espécies nativas;

IV - sofrer limitações ou restrições no uso de recursos naturais de sua propriedade,

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;



1701
____________________________________________________________________________

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. 104 - 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.

CAPÍTULO VII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art.  105  -  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
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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;

V  -  a  competência  e  o  procedimento  para  elaboração  das  normas  técnicas

complementares.

Art.  106  -  As  ações  e  omissões  contrárias  às  disposições  desta  lei  sujeitam  o

infrator  às  seguintes  penalidades,  sem prejuízo,  no  que couber,  da  obrigação de

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;
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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.

§ 2º - 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

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
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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 - 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.

§ 10 - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 11 -  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.

§ 12 - Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência desta lei poderão

ser parcelados, corrigidos monetariamente, com vencimento antecipado das parcelas

vincendas em caso de inadimplência, nos termos de regulamento.

Art. 107 - Em caso de infração às normas desta lei e das Leis nºs 7.772, de 8 de

setembro de 1980, 13.199, de 29 de janeiro de 1999, 18.031, de 12 de janeiro de

2009,  e  14.181,  de  2002,  não  sendo  verificado  dano  ambiental,  será  cabível

notificação para regularização da situação, desde que o infrator seja:

I - entidade sem fins lucrativos;

II - microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - microempreendedor individual;

IV - agricultor familiar;
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V - proprietário ou possuidor de imóvel rural de até quatro módulos fiscais;

VI - praticante de pesca amadora;

VII - pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instrução.

Parágrafo único - O não atendimento à notificação sujeita o infrator a autuação, nos

termos de regulamento.

Art. 108 - Verificada a infração, os instrumentos utilizados pelo infrator e os produtos

da infração serão apreendidos pela autoridade competente e lavrados os respectivos

autos.

§ 1º - 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.

§ 2º - Somente poderá participar da hasta pública prevista no § 1º 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. 109 - As penalidades previstas no art. 106 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. 110 - 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  cabe,  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

penalidades cabíveis.
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§ 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  e  de  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.  111  -  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. 100, 50% (cinquenta

por  cento)  constituirão  receita  própria  do  IEF  e  50% (cinquenta  por  cento)  serão

aplicados no pagamento de serviços ambientais, conforme estabelecido no inciso VII

do art. 5º da Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, que dispõe sobre o Bolsa Verde.

Art. 112 - 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. 113 - 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. 114 - 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.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 115 - 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.  116 -  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. 117 - 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 da biodiversidade.

Art. 118 - O poder público promoverá o monitoramento dos ecossistemas terrestres

e aquáticos, implantando e mantendo a infraestrutura adequada, com vistas à sua
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proteção.

Art. 119 - 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. 120 - 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.  121 -  A pessoa física  ou  jurídica  que tenha apresentado o  Plano de Auto-

Suprimento -  PAS -,  em atendimento ao disposto na Lei  nº  14.309,  de 2002,  fica

obrigada  a  cumprir  os  compromissos  estabelecidos  nesse  plano  até  que  o  PAS

apresentado seja transformado em PSS, na forma de regulamento.

Art. 122 - A pedido do interessado, os termos de compromisso e de ajustamento de

conduta  firmados  com  base  na  Lei  nº  14.309,  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. 123 - O Copam regulamentará e promoverá a revisão da definição das áreas

prioritárias para a conservação da biodiversidade e para a criação de Unidades de

Conservação previstas  no documento “Biodiversidade em Minas Gerais:  Um Atlas
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para sua Conservação”, da Fundação Biodiversitas, de 2005, 2ª edição, nos termos

do art. 53 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 de 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. 124 - O inciso VII do art. 5º da Lei nº 17.727, de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

VII - de 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. 125 - O caput do inciso I e os incisos II e 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 33,34% (trinta e três vírgula trinta e quatro por cento) do total aos

municípios  cujos  sistemas  de  tratamento  ou  disposição  final  de  lixo  ou  de

esgotamento sanitário, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental

estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50%

(cinquenta por cento) da população urbana, observadas as seguintes diretrizes:

(...)

II - parcela de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do total com base
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no Índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta

lei, considerando-se as Unidades de Conservação estaduais, federais, municipais e

particulares  e  área  de  reserva  indígena,  com  cadastramento,  renovação  de

autorização e demais procedimentos a serem definidos em regulamento;

III - parcela de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três 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 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. 126 - Ficam revogadas a Lei nº 14.309, de 2002, observado o disposto no § 2º

do art. 75 desta lei, a Lei nº 9.375, de 12 de dezembro de 1986, a Lei nº 10.312, de

12 de novembro de 1990, a Lei  nº 17.353, de 17 de janeiro de 2008, e a Lei  nº

19.484, de 12 de janeiro de 2011.

Art. 127 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.846

Altera os quadros de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal

de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam criados, no Grupo de Direção e Assessoramento Superior (JPI-DAS)

do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância, constante no Anexo IV da

Lei n° 11.098, de 11 de maio de 1993:

I - trezentos e vinte cargos de Gerente de Contadoria, código JPI-DAS-09, PJ-77,

de provimento em comissão e recrutamento limitado;
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II - mil duzentos e trinta e sete cargos de Gerente de Secretaria, JPI-DAS-10, PJ-

77, de provimento em comissão e recrutamento limitado.

§  1°  -  Os cargos criados no  caput  são de recrutamento limitado  ao  quadro  de

servidores lotados na respectiva comarca.

§ 2° - A lotação, as atribuições e os requisitos para provimento dos cargos de que

trata este artigo serão estabelecidos em resolução do Órgão Especial do Tribunal de

Justiça.

§ 3° - O servidor nomeado para o exercício dos cargos de que trata este artigo

poderá fazer a opção prevista no art. 22 da Resolução n° 58/1974/TJMG, de 13 de

novembro de 1974,  com a  redação dada pelo  art.  4°  da  Lei  n°  7.070,  de  28  de

setembro de 1977.

Art. 2° - Serão nomeados para o provimento inicial dos cargos de que trata o art. 1°,

e  neles  serão  mantidos  até  que  ocorra  a  vacância  dos  respectivos  cargos  de

provimento efetivo, os servidores:

I  -  titulares  de  cargos  de  Técnico  de  Apoio  Judicial  de  Primeira  Entrância,  de

Segunda Entrância e de Entrância Especial, e de Oficial de Apoio Judicial, Classe B,

que exerçam, na data  de publicação desta  lei,  as  funções de gerenciamento das

contadorias e das secretarias de juízo;

II - que obtiverem promoção vertical decorrente de processos classificatórios para a

Classe B do cargo de Oficial de Apoio Judicial, cujos editais tenham sido publicados

antes da vigência desta lei;

III - que forem classificados dentro do número de vagas ofertadas nos editais de

2012 e 2013 para obtenção de promoção vertical para a Classe B do cargo de Oficial

de Apoio Judicial.

Parágrafo único - Enquanto não forem providos os cargos de que trata o art. 1°

desta lei, as funções de gerenciamento das contadorias e das secretarias de juízo

continuarão a ser exercidas pelos ocupantes dos seguintes cargos:

I  - Técnico de Apoio Judicial  de Primeira Entrância, de Segunda Entrância e de

Entrância Especial;

II - Oficial de Apoio Judicial, Classe B;

III - Oficial de Apoio Judicial, Classe D, C ou A, designados para as funções dos
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cargos a que se referem os incisos I e II deste parágrafo, observados os requisitos

previstos em ato normativo do Tribunal de Justiça.

Art. 3° - Ficam alterados para a faixa de PJ-65 a PJ-77 os padrões de vencimento

da Classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial, previstos no item V.1 do Anexo V

da Lei n° 16.645, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 4° - Para o provimento da Classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial,

observar-se-ão os requisitos definidos para a promoção à Classe B da carreira de

Oficial Judiciário, código JPI-SG.

§ 1° - Ficam excluídas das atribuições previstas para a Classe B da carreira de

Oficial  de  Apoio  Judicial  as  atividades  de  gerenciamento  de  contadorias  e  de

secretarias de juízo, observado o disposto no art. 2° desta lei.

§ 2° - O disposto neste artigo aplica-se às promoções à Classe B da carreira de

Oficial de Apoio Judicial decorrentes de processos classificatórios cujos editais sejam

publicados a partir da vigência desta lei.

Art.  5°  -  Ficam criados,  no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, constante no Anexo II da Lei n° 16.645, de 2007,

cento e trinta cargos de Assessor Judiciário, PJ-77, de recrutamento limitado, código

de grupo TJ-DAS-03, código dos cargos AS-L1 a AS-L130.

§ 1° - Somente poderão ser nomeados para os cargos previstos no  caput deste

artigo servidores efetivos integrantes dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais que sejam bacharéis em direito há, pelo menos, dois anos.

§ 2° - Em decorrência do disposto no caput, o item II.1 do Anexo II da Lei n° 16.645,

de 2007, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo desta lei.

Art. 6° - Cumprirão jornada diária de, no mínimo, oito horas os servidores:

I  -  que  sejam  titulares  dos  cargos  de  Técnico  de  Apoio  Judicial  de  Primeira

Entrância,  de  Segunda  Entrância  e  de  Entrância  Especial,  e  de  Oficial  de  Apoio

Judicial, Classe B;

II - a que se refere o art. 2° desta lei.

Art. 7° - O inciso I do art. 2° da Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° - (…)
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I -  os cargos de Técnico de Apoio Judicial de Primeira Entrância, identificados no

Anexo IV desta lei como Técnico de Apoio Judicial I e II, e os cargos de Técnico de

Apoio Judicial de Segunda Entrância e de Entrância Especial, identificados, no Anexo

IV,  respectivamente,  como Técnico de Apoio Judicial  III  e  IV,  em Oficial  de Apoio

Judicial;”.

Art. 8° - O § 4º do art. 2º da Lei nº 20.842, de 6 de agosto de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 5º:

“Art. 2º - (…)

§ 4° - As funções de confiança de que trata este artigo são privativas de bacharéis

em  direito  e  serão  exercidas  por  servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  de  Oficial

Judiciário, especialidade Oficial Judiciário D, C, B ou A, de Agente Judiciário D, C, B

ou A ou de Oficial de Apoio Judicial D, C, B ou A, indicado por Juiz de Direito entre os

servidores lotados na comarca onde exercerá a função.

§ 5° - É vedado o exercício de função de confiança de que trata este artigo pelo

servidor ocupante do cargo de Oficial de Apoio Judicial que exercer a titularidade da

gerência de contadoria ou secretaria de juízo de Justiça de primeira instância.”.

Art. 9° - A implementação do disposto nesta lei fica condicionada:

I - à existência de créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais;

II - à observância dos limites fixados nos arts. 20 e 22 da Lei Complementar Federal

n° 101, de 4 de maio de 2000;

III  -  à  regulamentação,  mediante  resolução  do  Órgão  Especial  do  Tribunal  de

Justiça, do disposto no § 2° do art. 1° desta lei.

Art. 10 - A resolução prevista no § 2° do art. 1° desta lei será expedida no prazo de

noventa dias contados da data de publicação desta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de setembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ANEXO

(a que se refere o § 2° do art. 5° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 2° da Lei n° 16.645, de 5 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA

SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II.1 - Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)

*  -  O Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em Comissão  do  Grupo de Direção e

Assessoramento  Superior  (TJ-DAS)  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

28.9.2013.

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 26/9/2013

Presidência do Deputado Neider Moreira

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Neider Moreira -  Ana Maria Resende - Carlos Henrique - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva -  Elismar Prado -  Fabiano Tolentino -  Fábio  Cherem - Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - João Leite - João Vítor Xavier -

Juarez Távora - Liza Prado - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Mário Henrique

Caixa  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Romel  Anízio  -  Sávio  Souza  Cruz -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite.

Falta de Quórum

O presidente (deputado Neider Moreira) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião

por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para as especiais de

amanhã, dia 27, às 9 e às 14 horas, nos termos do edital de convocação.
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Luiz Humberto Carneiro – 85 – 565 – 1105 – 1433 

Luzia Ferreira – 603 – 1209 – 1214 – 1215 

Maria Tereza Lara – 68 – 75 – 84 – 466 – 703 – 1565 – 1589 – 1591 
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Mário Henrique Caixa – 101 – 378 – 656 – 1091 

Marques Abreu – 100 – 1169 – 1565 

Neider Moreira – 445 – 461 – 1236 – 1339 – 1340 – 1341 – 1342 – 1343 – 1344 –

1345 – 1346 – 1347 – 1348 – 1349 – 1350 – 1351 – 1352 – 1353 – 1354 – 1355 –

1649 – 1650 – 1651 – 1652 – 1710 – 1713 

Neilando Pimenta – 656 – 1097 – 1098 

Paulo Guedes – 76 – 102 – 120 – 435 – 454 – 460 – 462 – 463 – 1109 – 1121 – 1565

Paulo Lamac – 112 – 574 – 575 – 576 – 1096 – 1401 

Pinduca Ferreira – 1565 

Pompílio Canavez – 87 – 123 – 592 – 596 – 1170 – 1172 – 1214 – 1393 – 1395 –

1396 

Rogério Correia – 70 – 86 – 90 – 98 – 101 – 108 – 117 – 118 – 119 – 133 – 442 –

592 – 595 – 601 – 656 – 1117 – 1122 – 1164 – 1398 – 1402 – 1414 – 1429 – 1432 –

1599 – 1605 – 1616 

Romel Anízio – 104 

Rômulo Veneroso – 656 

Rômulo Viegas – 459 – 1113 – 1116 – 1124 – 1166 – 1565 – 1594 – 1599 

Rosângela Reis – 86 – 291 – 292 – 459 – 460 – 656 – 1565 



1720
____________________________________________________________________________

Sargento Rodrigues – 295 – 297 – 377 – 382 – 438 – 561 – 563 – 569 – 582 – 583 –

584 – 591 – 608 – 656 – 662 – 1005 – 1108 – 1172 – 1369 – 1409 – 1565

Sávio Souza Cruz – 65 – 81 – 374 – 379 – 445 – 456 – 457 – 458 – 650 – 656 –

1162 – 1551 

Sebastião Costa – 351 

Tadeu Martins Leite – 1094 

Tiago Ulisses – 1078 – 1097 

Ulysses Gomes – 298 – 578 – 1565 

Vanderlei Miranda – 1095 – 1385 – 1388 – 1608 – 1611 

Zé Maia – 114 – 656 

Comissão Conjunta – 396 

Comissão de Administração Pública – 418 – 482 – 550 – 613 – 644 – 993 – 1054 –

1132 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 255 – 256 – 296 – 387 –

388 – 406 – 485 – 961 – 971 – 1131 

Comissão de Constituição e Justiça – 157 – 158 – 160 – 301 – 302 – 304 – 306 –

307 – 308 – 309 – 310 – 311 – 314 – 315 – 316 – 317 – 318 – 320 – 322 – 323 – 324

– 325 – 328 – 330 – 334 – 338 – 341 – 344 – 345 – 412 – 497 – 541 – 542 – 543 –

544 – 546 – 548 – 617 – 618 – 619 – 620 – 622 – 623 – 624 – 625 – 626 – 647 – 673
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– 1034 – 1039 – 1040 – 1042 – 1043 – 1044 – 1046 – 1047 – 1050 – 1052 – 1056 –

1139 – 1311 – 1322 – 1324 – 1325 – 1326 – 1327 – 1328 – 1329 – 1330 – 1331 –

1332 – 1333 – 1335 – 1439 – 1440 – 1441 – 1443 – 1444 – 1519 – 1523 – 1524 –

1535 – 1537 – 1546 – 1625 – 1635 – 1638 – 1642 – 1644 

Comissão de Cultura – 395 – 627 – 642 – 980 – 1179 – 1241 – 1318 – 1321 – 1438

– 1622 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 473 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 257 – 962 – 1242

– 1370 – 1378 

Comissão de Direitos Humanos –  259 – 260 – 383 – 384 – 407 – 501 – 585 – 586

– 587 – 588 – 970 – 975 – 988 – 991 – 1006 – 1026 – 1038 – 1107 – 1129 – 1133 –

1173 – 1370 – 1371 – 1372 – 1373 – 1374 – 1375 – 1376 – 1377 – 1378 – 1379 –

1380 – 1381 – 1382 – 1383 

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia – 475 – 584 – 587 – 984 – 995 –

1031 – 1036 – 1194 – 1234 – 1314 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 373 – 386 – 489 – 669 – 1137 – 1235 –

1243 – 1619 – 1622 – 1624 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 227 – 252 – 253 – 255 –

271 – 273 – 274 – 275 – 277 – 278 – 299 – 430 – 480 – 492 – 582 – 670 – 676 – 678

– 681 – 683 – 981 – 998 – 1106 – 1183 – 1185 – 1188 – 1191 – 1239 – 1310 – 1367 –

1368 – 1369 – 1445 – 1516 – 1532 – 1539 – 1544 – 1633 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 156 – 163 – 297 –
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298 – 399 – 416 – 427 – 486 – 490 – 499 – 586 – 1382 – 1434 

Comissão de Minas e Energia – 479 – 1033 

Comissão de Participação Popular – 408 – 1024 – 1232 – 1309 – 1586 – 1587 –

1588 

Comissão de Política  Agropecuária e Agroindustrial – 159 – 257 – 409 – 540 –

968 – 1006 – 1373 – 1379 – 1437 

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas – 256 –

257 – 258 – 393 – 425 – 588 – 964 – 972 – 978 – 1029 – 1231 – 1308 – 1381 – 1382 

Comissão de Redação – 279 – 280 – 281 – 282 – 283 – 284 – 285 – 385 – 690 –

967 – 1058 – 1151 – 1152 – 1153 – 1154 – 1155 – 1156 – 1157 – 1158 – 1159 – 1160

– 1161 – 1243 – 1302 – 1303 – 1547 

Comissão de Saúde – 255 – 258 – 259 – 389 – 422 – 586 – 977 – 1237 – 1305 –

1381 

Comissão de Segurança Pública – 161 – 257 – 258 – 313 – 319 – 382 – 383 – 410

– 421 – 495 – 582 – 583 – 587 – 588 – 966 – 989 – 1172 – 1207 – 1237 – 1371 –

1372 – 1373 – 1374 – 1375 – 1376 – 1377 – 1378 – 1379 – 1380 – 1381 

Comissão de  Transporte, Comunicação e Obras Públicas –  383 – 401 – 414 –

429 – 493 – 500 – 539 – 997 – 1017 – 1030 – 1196 – 1620 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 305 – 420 – 477 –

974 – 1035 
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 151 – 152 – 153 – 154

– 155 – 396 – 426 – 488 – 688 – 982 – 993 – 1041 – 1148 – 1181 – 1195 – 1207 –

1306 – 1313 – 1315 – 1316 – 1317 – 1319 – 1320 – 1322 – 1377 

Comissão Especial –  150 – 270 – 386 – 405 – 415 – 416 – 478 – 1128 – 1129 –

1231 – 1434 

Comissão Extraordinária da Copa do Mundo – 472 

Comissão Extraordinária das Águas – 483 – 987 – 1025

Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia – 394 – 667 – 669 – 1180 

Decisão da Presidência – 106 – 1404 – 1405 

Mesa da Assembleia – 538 

Palavras do Presidente – 146 – 268 – 368 – 695 – 813 – 875 – 956 – 1008 – 1015 –

1228 – 1433 – 1618 


